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Değerli Okurlarımız;
Çocukluğumdan itibaren içinde bulunduğum GAGİAD’da, bugün 
54. sayısını çıkardığımız Genç Çizgi dergimizin editörlügünü 
yapmak, bana çok büyük mutluluk ve gurur veriyor. 
Dergimizin bu sayısında 15. Dönem Yönetim Kurulunun 
seçimide yer almakta. Yeni Yönetim her zaman olduğu gibi 
yeni heyceanlar ve fikirleri de beraberinde getirdi. Bu dönemde 
GAGİAD’ımıza yakışır şekilde birçok ziyaret, aktivite, eğitim ve 
yardımlar yapıldı. Kadınlar kurulumuz her zaman olduğu gibi bu 
çalışmaların itici gücü oldu. 
Dergimizin 54. sayısında 14. Dönemde yapılan TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu ziyareti ve ANGİAD’ın bizleri ziyareti 
dışında 15. dönem başlangıcından  Ağustos ayına kadar yapılan 
çalışmalar yer alıyor. Bunların içerisinden özellikle 3 çalışmaya 
dikkatinizi çekmek isterim.
Bunlardan ilki; dernegimizin ilk Avrupa Birliği Projesi olan ve 
Avrupa Birliği çatısı altında yapılan “Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma 
için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve 
Farkındalık Diyaloğu” projesi. Bu çalışmanın sürdürülebilirlik gibi 
önemli bir konunun farkındalığının arttırmasını hedeflemenin 
yanında, derneğimizde proje kültürünün oluşmasında da 
yardımcı olacağı kanaatindeyiz. 
İkinci olarak;  yüksek katılım ile P&G CEO’su Tankut Turnaoğlu 
ve Başkanımız Cihan Koçer’in beraber konuşmacı olduğu “Mezun 
olmak yeterli mi?” söyleşimiz. Mezun olmak üzere olan ve 
üniversiteye hazırlanan gençlerin dinlediği söyleşimizde, çok 
keyifli ve yararlı bir sohbet gerçeklestirdik. 
Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsamız 
ile beraber düzenlediğimiz "Gıda krizi ve Gelecek" konulu 
panelimize de değinmek istiyorum. Bu panelimizin konusunun 
yanında; Gaziantep’imizin değerli Sivil Toplum Kuruluşları 
ile beraber yapılması çok önemliydi. Bu sayede panelimiz 
Gaziantep’te ortak akıl ve beraber hareket etme kültürüne güzel 
bir örnek oldu.
Bunların yanısıra dergimizde zengin içerikli yazılarımız 
bulunuyor. Yazıları ile dergimize katkı sağlayan Burcu Özsoy ve 
Melis Şenel hanımefendiye teşekkür ediyorum. Dergimize destek 
olan sponsorlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
Son olarak, GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak, Kasım 
ayında çıkan dergimizin kapak sayfasında Atamız Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü özlem ve saygı ile anmak istedik. Kendisinin 
de bizlere söylediği gibi “Beni görmek demek mutlaka yüzümü 
görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı 
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” sözü ışığında 
umudumuzu kaybetmeden kendisinin gösterdiği hedeflerde 
çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz.
 
Saygı ve Sevgilerimle.
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B A Ş K A N ’ D A N GENÇ ÇİZGİ

Sevgili Genç Çizgi Okurları;
Gaziantep’in en etkin sivil toplum kuruluşları 
arasında yer almayı başaran derneğimizin yönetim 
kurulu başkanlığını 2 yılı aşkın süredir büyük bir 
onurla yürütürken, herkesin ilgiyle takip ettiği bu 
platformdan sizlerle buluşmak beni her zaman başka 
heyecanlandırmıştır. 
15. Genel Kurulumuzun ardından yeni bir dönemin 
başladığını bilerek, yeni fikirler üretmek için harekete 
geçtik. İlk yaptığımız çalışma ise derneğimizin 
ismini Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak 
değiştirmek oldu. İsim değişikliğinin ardından 
sürdürülebilir bir gelecek için yeşil dönüşüm üzerine 
planlarımızı belirledik,  yenilik üretmeye çalışan, 
topluma yararlı işler ortaya koyan, eğitim faaliyetlerini 
önceliklendiren, doğaya dost çalışmalarla bugünlere 
ulaştık. 
Gaziantep, tarihinden bu yana her zaman değişim, 
dönüşüm, mücadele ve rekabetçi gücüyle farklılığını 
göstermiştir. Ancak gelişen teknolojiyle bu özelliklerin 
daha da ön plana çıkarılması gerektiği bir dönemi 
yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana, şehrine, 
bölgesine, ülkesine ve üyelerine katkı sağlayan 
GAGİAD, geride bıraktığımız görev süremiz boyunca 
önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bundan 
sonra da aynı azim ve kararlılıkla bayrağı daha ileriye 
taşımanın gayretinde olacağız.
Hemen her fırsatta P&G CEO’su Tankut Turnaoğlu gibi 
alanlarında kendilerini ispatlamış isimleri kentimizde 
ağırlayarak, üyelerimize farklı bakış açıları getirmeye 
çalışırken aslında kentimize de değer katmanın 
peşinde olduk.  “Mezun olmak yeterli mi?” paneliyle de 
gençlerimize verdiğimiz değeri bir kez daha gündeme 
getirdik. İzmir’e düzenlediğimiz iş gezimiz ve ardından 
EGİAD (Ege Genç İş İnsanları) ile bir araya gelerek 
ilişkilerimizi güçlendirmek adına görüşlerde bulunduk, 
organize ettiğimiz “Gıda Krizi ve Gelecek” paneliyle 
dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmadık. 
Türkiye ekonomisinin dinamiklerini güçlendirmek, 
ülkemizin gücünü tüm dünyaya taşımak için Türk özel 
sektörünü buluşturan platform Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Üyeliğine dahil olduk, tüm bunları hayata 
geçirme motivasyonumuzu da aslında “kalkınma, 
gelişim, değişim, dönüşüm ve ilerleme tek başına 
olmuyor, topyekün hareket etmemiz gerekiyor” mottosu 
oldu.  
İş dünyasıyla yakından ilgilenen bir kuruluş olarak 
sanayideki rekabetimizi artırmak ve büyümeyi 
önceliklerimiz arasına almakla kalmayıp geleceğe 
olan saygımızı da her zaman ön planda tutmaya 
özen gösterdik. Göreve ilk geldiğimizde diktiğimiz 
fidanlar koca birer çınar olma yolunda ilerliyor. Yeniliği 
takip etmemiz gerekir dedik ya, işte doğaya saygı 
konusunda da bu misyonumuzu kaybetmedik. Bu amaç 
doğrultusunda ilk Avrupa Birliği desteğimizi aldık ve 67 
başvuru arasından ilk 8’e kalarak “Dayanıklı Bir Yeşil 
Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında 
Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu” projesini 
hayata geçirdik. İspanya, Lüksemburg, Danimarka 

ve Yunanistan’dan gelen paydaşlarımızı ağırladık. 
Böylelikle Avrupa’daki gelişmeleri takip etme imkanı 
yakalarken, Gaziantepimizin tanıtımına da katkı sunduk. 
Bu projemiz aslında bize yeni ufukların açılmasına, 
yerelden evrensele hareket etme noktasında da bir 
çıkış kapısı oldu. Öyle ki önümüzdeki süreçlerde de 
Gaziantep’in dış dünyaya açılmasının itici gücü olarak 
biz gençler, yeni projelerle derneğimize ve kentimize 
yeni değerler katmanın peşinde olacağız.  

Hedeflerimiz doğrultusunda, dernek bünyemizde 
önemli isimleri ağırlayıp bir arada olmaya çalıştık. 
İlerleyen süreçtede de önemli projelerimizi hayata 
geçirmeyi planlarken üyelerimize yeni imkanlar sunmak, 
farkındalık yaratmak, kentimize değer oluşturmak ve 
ülke ekonomisine katkı sağlamak dün olduğu gibi bugün 
de ağırlık verdiğimiz alan olacak.

Değerli GAGİAD ailesi, 
Derneğimiz her zaman daha iyileri yapabilmek için 
yoğun emek sarfediyor. Önceki dönemlerde yapılan 
başarılı işlerin olduğunu bilmek bizlerin üzerine daha 
fazla sorumluluk yüklüyor. Bu bilinçle başarılı çalışmalar 
hayata geçiren Kadınlar Kurulumuza, komisyonlarımıza 
aktif çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yapmış 
olduğumuz çalışmalar ve faaliyetlerimizi böylesine 
anlamlı dönemde siz değerli okurlarımıza sunmak bizim 
için ayrı bir gurur kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefatının 84. yılını geride bırakırken, tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 
Atatürk ilkeleri ışığı altında şehrimizin ve ülkemizin 
kalkınmasına hiç durmadan devam edeceğiz. 
Saygılarımla…

Mehmet Cihan KOÇER
GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Z İ Y A R E T L E R GENÇ ÇİZGİ

GAGİAD'DAN TOBB BAŞKANI
HİSARCIKLIOĞLU'NA ZİYARET

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve beraberinde ki heyet, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Z İ Y A R E T L E R GENÇ ÇİZGİ

ANGİAD HEYETİNDEN 
GAGİAD’A ZİYARET

ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TÜGİK Başkan Adayı Serhan 
Yıldız ile beraberindeki heyet, 
Genel Kurul öncesinde yaptıkları 
ziyaret kapsamında; Yönetim 
Kurulu Başkanımız Cihan Koçer 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
dernek merkezimizde ziyaret etti.
Önümüzdeki TÜGİK seçimleri 
ve adaylık süreci hakkında 
bilgilendirmelerde bulunan Serhan 
Yıldız, GAGİAD’ın desteğinin onlar 
için her zaman önemli olduğunu 
vurgulayarak bu süreçte de destek 
oldukları için teşekkür ettiler. 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer 
süreç içerisinde desteklerinin her 
zaman devam edeceğini belirtti.

ANGİAD Yönetim Kurulu GAGİAD’a ziyaret gerçekleştirdi.

KOÇER: YENİLİKLERİ TAKİP EDİYORUZ

TÜGİK seçimlerinin gerçekleşeceği gün 
seçim öncesi GAGİAD heyetimiz ile TOBB 
binasında gerçekleşen görüşmede; Gaziantep 
ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumu 
hakkında değerlendirmeler de bulunuldu. 
Ziyarette; derneğin faaliyetleri hakkında 
bilgi veren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Koçer; Türkiye ve Dünya ekonomisinde 
yenilikleri takip ederek bölgemizin 
toplumsal ve ekonomik olarak kalkınmasını 
hedeflediklerini dile getirdi. 

HİSARCIKLIOĞLU: GAGİAD ÖNEMLİ 
ÇALIŞMALAR YAPIYOR

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer ve beraberindeki heyetin 
ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile 
getiren Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’in 
Türkiye ekonomisine sunduğu katkılardan 
bahsederek, GAGİAD’ın iş dünyasını aynı 
çatı altında buluşturan ve önemli çalışmalar 
yapan bir dernek olduğunu vurguladı. Ziyaret 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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B İ Z D E N  H A B E R L E R GENÇ ÇİZGİB İ Z D E N  H A B E R L E R GENÇ ÇİZGİ

Konuşmasında; üyelerin derneğe verdiği desteğe 
ve güvene teşekkür eden GAGİAD Yönetim 
Kurulu Cihan Koçer, “28 yıl önce 44 kurucu üye 
ile hayata geçirilen derneğimizde her zaman bir 
araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek 
ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır ilkesiyle 
“Gücünüz, Gücümüzdür” dedik. Aramıza katılan her 
yeni arkadaşımızla da büyüyerek yolumuza devam 
ettik. Gururla söyleyebilirim ki, derneğimiz pandemi 
dönemine rağmen hedefleri doğrultusunda ciddi bir 
büyüme kaydederek, birçok proje üretti. Bildiğiniz 
üzere; tüm dünyada, 2020-2021 yılları kolay 
geçmedi. Pandemi sürecinde dijitalleşmeden 
ekonomiye, uluslararası ilişkilerden dünya 
ekonomisine birçok şey değişti.  Dünyanın 
ekonomik yapısında çok önemli değişimler 
yaşanıyor. Yapay zekâ teknolojileri gibi alanlarda 
yaşanan gelişmeler, dünyamızı hızla değiştiriyor. 
Bu değişikliklere ayak uydurarak dünyanın gittiği 
noktada önümüze çıkan yeni gelişme ve fırsatları 
mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Önümüzde 
kat edilmesi gereken yollar var fakat Gaziantep’in 
sanayide de, ekonomide de, bilimde de sürdürebilir 
bir politika ile bu yolu başarıyla yürüyeceğine 
inancım tam. GAGİAD 14.Dönem Yönetim Kurulu 
olarak yaptığımız faaliyetlere gelince; tüm 
çalışmalarımızla ülkemiz ve dünyada yaşanan 
değişimlere ışık tutmayı amaçladık. Çalışmalarımızı 
sürdürürken, Türkiye’nin yeni dünyanın gereklerine 
uyum sağlayabilmesi en büyük gayemizdi.  Gönüllü, 

sivil toplumun gücüne inanan, birlik olmanın 
önemini anlamış, şehrinin, bölgesinin ve ülkesinin 
sorunlarında çözümün bir parçası olmaya çalışan 
üye profimizle, faaliyetlerimizde ki ortak amaç; 
şehrimizin ve üyelerimizin gelişimine katkı sağlayıp 
birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştirmek ve 
toplumda fark yaratmak oldu. Pandemi ile geçen bu 
iki yılda yaşadığımız zorluklar bize ilk önce; birlik 
ve beraberlikle her şeyin üstesinden geleceğimizi 
öğretti” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin (GAGİAD) 15. Olağan Genel Kurulu, 26 Şubat Cumartesi 
günü dernek merkezinde gerçekleşti. 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 15. 

Dönemde de Başkanlığa devam edecek. Genel Kurul’da GAGİAD’ın ismi oy birliği ile Gaziantep 
Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.

aziantep’in önde gelen sivil toplum 
kuruluşlarından Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) iki 
yılda bir gerçekleşen ve bu yıl 15.si 
düzenlenen Genel Kurulu, dernek 
merkezinde gerçekleşti.

GAGİAD Geçmiş Dönem Başkanları’nın, Ankara 
Genç İşadamları Derneği Başkanı Serhan 
Yıldız’ın ve dernek üyeleri ile eşlerinin yoğun 
katılımı gösterdiği Genel Kurul; divan teşekkülü 
ve divana yetki verilmesinin ardından Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 
GAGİAD 15. Olağan Genel Kurulu’nda; yönetim 

ve denetim kurulu raporları okunarak, genel 
kurul tarafından ibra edildi. Ardından Yönetim 
Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı 
ve Federasyon-Konfederasyon üyelerinin asil 
ve yedek seçimi gerçekleştirildi.  Yönerge ile 
gündeme alınan isim değişikliği teklifi ise oy 
birliğiyle kabul edilerek,  alınan karar ile derneğin 
adı Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak 
değiştirilmiştir. Genel Kurul sonucunda GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer 15. dönemde 
başkanlığına devam ederken; Kadınlar Kurulu 
Başkanı Selin Akcan’da bir dönem daha görevini 
sürdürecek.

GAGİAD 15. GENEL 
KURULU GERÇEKLEŞTİ
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Dönem boyunca faaliyetlerden bahseden Koçer; 
“Şehrimiz için her zaman daha iyisini hedefleyen ve 
bu hedefle çalışan bir dernek olarak; etkinliklerimizi, 
sosyal sorumluluk projelerimizi, eğitimlerimizi, 
söyleşi ve konferanslarımızı değişen dinamiklere 
bağlı olarak toplumsal ihtiyaçlara cevap niteliğinde 
gerçekleştirdik. Bu noktadan hareketle birkaç 
faaliyetimize değinirsem; Gençlik ve Spor Bakanlığı 
işbirliğinde “Genç Gaziantep Kodluyor” projemizi 
tamamladık, TOBB ETÜ işbirliğinde Arabuluculuk 
Sempozyumumuzu gerçekleştirdik. Gelecek neslin 
destekçilerinden biri olarak, Gaziantep Üniversitesiyle 
işbirliği protokolü imzalayarak gençlerimize mentorluk 
desteği sağladık. Derneğimizin 27. Yıl kutlamasını 
ise, balomuz ile taçlandırdık ve Geleneksel XII. Ödül 
törenimizle kamuoyunda güzel etkiler yarattık. 
Bu etkinlikler ve projelerin yanı sıra, dünyada ve 
ülkemizde dijitalleşen çağa uyum sağlayabilmek 
adına E-Ticaret, dijital pazarlama, markalaşma 
süreci, siber güvenlik gibi çok önemli konularda ki 
eğitimlerimize pandemi sürecine rağmen devam 
ettik.
Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla 
ve hayata geçirdiği değişimlerle üyelerine kaliteli 
hizmetler sunmayı kendine ilke edinen GAGİAD, 
hep ilklerle ve yeniliklerle anılmaktadır. Bugün 
bu doğrultuda; derneğimizin adında geçen “iş 
adamları” ibaresini “iş insanları” olarak değiştirmek 
ve bu değişikliğin dernek isminin kısaltmasında 
bir farklılığa yol açmadan; “Gaziantep Genç İş 

İnsanları Derneği” olarak değişmesi bugün gündem 
konularımızdan bir tanesiydi. Atacağımız bu yeni 
adımda, desteklerinizin derneğimize güç katacağına 
inanıyorum. Sizlerden alacağımız destek, önümüzdeki 
dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda da 
bize güç verecektir. 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak 
hep birlikte bizlere verilen görevi layıkıyla yerine 
getirmeye çalışıp, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin 
ekonomik, kültürel ve sosyal problemlerine çözümler 
getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar yeni 
dönemimizin hepimize hayırlı olmasını temenni 
ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” 
şeklinde konuştu.
Genel Kurul sırasında teşekkül edilen Başkanlığı Yaşar 
Erturhan, Üyeliklerini ise Ertuğrul Teymur ve Bora 
Tezel’in yaptığı divan, başarı ile geçen genel kurul 
sonrasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.
 
GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki 
isimlerden oluştu;
 
1-Cihan KOÇER
2-Yiğitcan KONUKOĞLU
3-Mehmet AKCAN
4-Tuğçe TOPÇUOĞLU
5-Metin TEPE
6-Halit GÜLEÇ
7-Yunus KARA
8-Mert Bülent GÜLLÜOĞLU
9-Necip İbrahim TEYMUR

B İ Z D E N  H A B E R L E R GENÇ ÇİZGİ B İ Z D E N  H A B E R L E R GENÇ ÇİZGİ

GAGiAD 15.DÖNEM
KADINLAR KURULU

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği’nin (GAGİAD) iki yılda bir gerçekleşen ve bu yıl 15.si 
düzenlenen Genel Kurulu, dernek merkezinde gerçekleşti.

GAGİAD 15. Dönem Kadınlar Kurulu 
aşağıdaki isimlerden oluştu:

-Selin Akcan (Başkan)
-İpek Koçer 
-Deniz Yüksel Konukoğlu 
-Ece Tepe
-Seda Güleç
-Ayten Kara
-Eylül Güllüoğlu
-Zeynep Teymur

Kuruluşundan günümüze sosyal ve toplumsal 
alanda kent sorunlarına yönelik ve ekonomi, 
sanat, eğitim, sağlık alanlarında gerek üyeler 
arası bütünleşmenin sağlanması gerekse 
genç beyinlerin, sanayinin ve ekonominin 
kalkınmasını amaç edinen iş adamlarının 
gelişmesi, ilerlemesi, inovatif düşünebilmesini, 
sosyal sorumluluk bilinci içerisinde toplum 
yararına ve toplumsal fayda yaratmak görev ve 
sorumluluk düşüncesi taşıyan Gaziantep Genç İş 
İnsanları Derneği (GAGİAD) Türkiye’de ki GİAD’lar 
içerisinde Kadınlar Kurulu’nu kuran ilk dernektir..
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GAGİAD’dan
VALİ GÜL’E ZİYARET

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, beraberinde 
15. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti

AGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer ve beraberinde 
ki heyet; Gaziantep Valisi Davut 
Gül’ü ziyaret etti. GAGİAD Başkan 
Yardımcıları Yiğitcan Konukoğlu, 
Mehmet Akcan, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Tuğçe Topçuoğlu, Metin Tepe, Halit Güleç, 
Yunus Kara, Mert Bülent Güllüoğlu ve Necip İbrahim 
Teymur’un katılım sağladığı toplantıda; iş dünyası 
mevcut durumu ve yapılabilecek işbirlikleri hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.
Gerçekleşen ziyarette, derneğin kuruluşu, amacı ve 
faaliyetleri hakkında Vali Gül’e bilgi veren GAGİAD 
Başkanı Cihan Koçer; “GAGİAD olarak, dün olduğu 
gibi bugün de şehrimizin değerlerine sahip çıkıp, 
üzerimize düşen vazifeyi yerine getirme gayreti 
içerisindeyiz. Elimizden geldiği kadar ortak istişare 
ile birlik ve beraberliğimiz daimi olarak devam 
edecektir. Gaziantep’in en büyük şansı şehrimizin 
ortak akılla idare edilmesidir. Tüm çalışmalarımız 
ve çabamız; sanayi, gastronomi, turizm ve kültür 
şehri olan Gaziantep’e katma değer katmaktır. 
Bu paydada bizlere göstermiş olduğunuz kıymetli 
destekleriniz için teşekkür ederiz” dedi.
GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Davut Gül 
ise; “Yaşadığı şehir için içinde bulunduğu topluma 
değer katan GAGİAD, Sivil Toplum Kuruluşları 

için güzel bir örnek teşkil ediyor. Bilindiği üzere; 
hem şehrimizi hem bölgemizi hem de ülkemizi 
kalkındırmak için hepimize büyük görevler düşüyor. 
Bu kapsamda; Gaziantep’e geldiğimden bu yana 
GAGİAD’ın yapmış olduğu çalışmalarını destekliyor, 
şehrine gönül vermiş genç iş insanlarımıza 
görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in Gaziantep 
Valisi Davut Gül adına dikilen 27 adet fidan 
sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son 
buldu.
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44 yıl önce ilklerimiz ve ilkelerimiz anlayışı ile çıktığımız yolda 
gerçekleştirdiğimiz hedeflerimizle gurur duyuyoruz.

Z İ Y A R E T L E R GENÇ ÇİZGİ

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDAN 
GAGİAD’A ZİYARET

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve beraberindeki heyet, derneğimizi ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep İl 
Başkanı Eyup Özkeçeci 
ve beraberindeki heyet; 
GAGİAD 15. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Cihan Koçer ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimize dernek 
merkezimizde ziyarette 
bulunarak, yeni dönem için 
başarılar dilediler.



20 GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ www.gagiad.org.tr

Z İ Y A R E T L E R GENÇ ÇİZGİ

BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN
GAGİAD’A ZİYARET

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, derneğimize bir ziyaret gerçekleştridi.

Şehitkamil Belediye 
Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Cihan Koçer ve Yönetim 
Kurulumuzu dernek 
merkezinde ziyaret 
ederek; 15.Dönem Yönetim 
Kurulumuza hayırlı olsun 
dileklerini ilettiler
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GAGİAD'A TEŞEKKÜR 
PLAKETİ

T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen; GAGİAD olarak Ana Sponsoru 
olduğumuz İpekyolu Kariyer Fuarı'nın açılış törenine katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Cihan 

Koçer'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Törene katılan Yonetim Kurulu Başkanımız 
Cihan Koçer, " Gençlerimizin kariyer planları ve 
daha iyi bir dünya için atacakları her adımda 
geçmişten bugüne yanlarında olduk hayallerine 
destek olduk. Bundan sonrası içinde buna 
devam edeceğiz. Gelişen dönüşen teknoloji ile 

gündemimize giren her konu başlığı ile yeni 
adımlar yeni projeler geliştiriyoruz ve bunları 
yaparken gençlerimizle birlikte hareket etmek 
bizleri onurlandiriyor."  dedi.
Tören açılış konuşmaları ve  teşekkür plaketi  
takdim ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Gaziantep
Batıkent Mah. Adnan İnanıcı Cad. 
No: 33H/1 Şehitkamil
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KADINLAR KURULUNDAN
BAŞKAN ŞAHİN’E ZİYARET
GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanımız Selin Akcan ve Kadınlar Kurulu Üyelerimiz, Gaziantep 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ettiler.

aziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
gerçekleşen ziyarette; 
GAGİAD Kadınlar 
Kurulu Başkanı 

Selin Akcan, kadınlar kurulu 
olarak yaptıkları projelerden 
ve etkinliklerden bahsederek 
şehrimize olan katkılarımızdan 
bahsetti. Ortaya koyduğu sosyal 
sorumluluk projeleri ile kent 
ve kadın çalışmalarında aktif 
bir rol oynadığımızı belirterek, 
belediye ile ortak projelerimizin 
şehrimize olan desteğimizi daha 
da güçlendireceğini ifade etti. 
Fatma Şahin ise; yapılan proje 
ve etkinliklerin yakın takipçisi 
olduğunu ve her seferinde 
takdir ettiğini belirterek, Kadınlar 
Kurulu’na başarılar diledi. 
Ziyaret; hediye takdimi ve çekilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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GAGİAD'DAN KIBRIS 
TÜRK TİCARET ODASI'NA ZİYARET

Derneğimiz ticari işbirlikleri için ziyaretlerini sürdürüyor. KKTC GİAD gezisi
 kapsamında ziyaretler geçekleştirdik..

KKTC GİAD gezisi 
kapsamında Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz'i makamında 
ziyaret ettik. Ziyarette; 
ülkemiz ekonomisi, Kıbrıs 
ile ticari ilişkiler ve ticaret 
hacmini geliştirmek için 
yapılabilecek iş birlikleri 
değerlendirildi.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Akülke ve TG Expo Fuarcılık Genel 
Müdürü Cem Senel, Yönetim Kurulu Başkanımız Cihan Koçer ve Yönetim Kurulumuzu der-
nek merkezimizde ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette; şehrimizin gelişimine ve tanıtımına 
katkıda bulunabilmek amacı ile gerçekleştirilebilecek potansiyel fuar çalışması hakkında fikir 
alışverişlerinde bulunulmuştur. Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona ermiştir.

TÜRKİYE MOTOSİKLET 
FEDERASYONU GAGİAD’A 
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye Motosiklet Federasyonu derneğimize bir ziyaret gerçekleştitdi.

0342  241 55 55
0534 574 53 78

www.asmetalas.com.tr

Services One
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consec tetur adipiscing elit. Sed 
sodales enim ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consec tetur adipiscing elit. Sed 

sodales enim ut.

Services Two

Services Three
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consec tetur adipiscing elit. Sed 
sodales enim ut.

Services Four
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consec tetur adipiscing elit. Sed 
sodales enim ut.

DEMİR DIŞI METALLER
DEMİR ÇELİK ÜRÜNLER
VASIFLI ÇELİKLER
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OPTİMUM DENGE MODELİ 
EĞİTİMİ DÜZENLEDİ

GAGİAD Kadınlar Kurulu tarafından düzenlenen Optimum Denge Modeli eğitimi 4 gün sürdü.

AGİAD 
Kadınlar Kurulu 
tarafından 
gerçekleştirilen, 
Eğitmenliği 

Tamer Dövücü tarafından 
yapılan ODM 1 eğitiminde; 
hayatı, insanı ve kendimizi 
anlama çabası olarak; 
felsefe, kişisel gelişim ve 
psikoterapiyi birleştirmeyi 
amaçlayan yaşam 
modeli konuşuldu. 4 gün 
süren eğitim sonunda 
katılımcılara sertifikaları 
takdim edildi.
Eğitim; hediye takdimi ve 
fotoğraf çekimi ardından 
sona erdi.

K A D I N L A R  K U R U L U GENÇ ÇİZGİ

KİTAP KULÜBÜ
ETKİNLİĞİ

“İPEK SABAHLIK” 
KİTABINI 
DEĞERLENDİRDİLER

Biyografik bir çalışma 
olarak Osmanlı 
Devleti’nin çöküş 
zamanı gencecik bir 
kız iken gazeteciliğe 
başlayan Suat Derviş'in 
çalkantılı yaşamı, 
I. Dünya Savaşı ile 
Kurtuluş Savaşı'na 
tanıklığı ve dördüncü 
evliliğiyle görüş 
değiştirmesini konu 
alan ‘’İpek Sabahlık’’ 
kitabı Kadınlar Kurulu 
tarafından ilgiyle 
okunup değerlendirildi.

“GECE YARISI 
KÜTÜPHANESİ” 
ROMANI

Kitap Kulübü ayrıca 
Matt Haig’in "Gece 
Yarısı Kütüphanesi" 
adlı romanını da 
değerlendirdi. İngiliz 
edebiyatının önemli 
isimlerinden Matt Haig; 
hayata dair ihtimallere, 
pişmanlıklara ve 
yeniden seçme 
imkanlarına dair 
kahraman Nora’nın 
yolculuğunu konu 
alarak sürükleyici bir 
anlatım sunan ‘’Gece 
Yarısı Kütüphanesi’’ 
kitabı Kadınlar Kurulu 
tarafından ilgiyle 
okundu ve tartışıldı.

Kültürel faaliyetlere önem veren GAGİAD Kadınlar Kurulu Kitap Kulübü Osman Balcıgil’in 
"İpek Sabahlık" adlı romanını ve Matt Haig’in "Gece Yarısı Kütüphanesi" adlı romanını 

konuşmak için dernek merkezinde bir araya geldi.
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KADINLAR KURULU
HUZUR EVİ SAKİNLERİ 

İLE BULUŞTU
GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanımız Selin Akcan ve Kadınlar Kurulu Üyelerimiz, Yaşlılar 

haftası dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde, Huzurevi Yönetimi ve sakinleri ile buluştu.

Kadınlar Kurulumuzun 
Yaşlılar Haftası için 
düzenlediği öğle 
yemeğine; Gaziantep 
Valimizin Eşi Gülden 
Gül, Gaziantep 5. Zırhlı 
Tugay Komutanımızın 
Eşi Ayla Osma, 
Gaziantep Jandarma 
Komutanımızın eşi 
Gülşen Arıkan, Yaşlıları 
Koruma Derneği 
Başkanı Ayşen Ahi, 
Kadınlar Kurulu 
Başkanımız Selin 
Akcan, Kadınlar Kurulu 
Üyelerimiz, Huzurevi 
Yönetimi ve sakinleri 
katılım sağladı.
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GYİAD HEYETİNDEN
GAGİAD'A ZİYARET

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), derneğimizi ziyaret etti.

Genç Yönetici ve İş 
İnsanları Derneği Başkanı 
İrem Pehlivanoğlu Gürkaş 
ve beraberindeki heyet 
derneğimizi ziyaret 
ederek, Başkanımız Cihan 
Koçer ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizle görüştüler.
Ziyarette iki derneğin 
çalışmaları hakkında 
görüşülerek, fikir 
alışverişinde bulunuldu.



38 GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİwww.gagiad.org.tr www.gagiad.org.tr 39

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ

Türkiye ekonomisine değer katan önemli kuruluşlar 
ile gerçekleşen temasların, Gaziantep sanayisine 
örnek oluşturacağını belirten GAGİAD Başkanı 
Cihan Koçer; “Bugün farklı ürünler, üretim trendleri, 
yeni teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olduk. İş gezileri 
üyelerimize; ticari ve kültürel bağların kurulması, 
üretim, yeni pazarlar, ihracat-ithalatta yeni fırsatlar 
ve imkânlar oluşturması hakkında bilgi veriyor. 
İzmir’de birbirinden değerli şirketlere misafir olarak, 
firmalarımız hakkında kıymetli değerlendirmelerde 
bulunduk. Bu kapsamda dernek olarak; hem yurt 
içi hem de yurt dışı iş gezilerimiz devam edecek” 
şeklinde konuştu.
GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ve dernek üyeleri; 
gerçekleştirdikleri iş gezisi ziyaretleri kapsamında 
son olarak; Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Ege 
Genç İş İnsanları Federasyonu (EGİFED) Başkanı 
Aydın Buğra İlter ve EGİAD Yönetim Kurulu ile 
dernek merkezinde bir araya geldiler.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ve 
GAGİAD’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp 
Avni Yelkenbiçer; "Ülkemizin gelişimi bakımından 
kritik bakış açısının girişimcilikte saklı olduğuna 
inanıyoruz. Artık bilgi çağındayız, ürün transfer 
etmeden sadece bilgi transferiyle de büyük ihracat 
rakamlarını yakalayabiliriz. Başarılı girişimcilik 
faaliyetleri, ülkede istihdam oluşturulmasında, 
ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, yeni 
endüstrilerin ortaya çıkmasında, toplumun değişim 
ve gelişim sürecinde oldukça etkili olmaktadır. Bu 
anlamda GAGİAD-EGİAD işbirliğiyle güzel projelere 
imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.
Ege Genç İş İnsanları Federasyonu (EGİFED) 

Başkanı Aydın Buğra İlter; "EGİAD ve GAGİAD 
olarak dirsek temasının yakalanması çok 
önemli bir yaklaşım. Ortak protokollerle İzmir ve 
Gaziantep arasında girişimcilik ekolünü bağlamış 
oluyoruz" diye konuştu.
İzmir ve Gaziantep arasındaki iş birliği ve 
birlikte hareket etmenin önemine değinen 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise; 
"Samimiyet ve iki kurum kültürünün dayanışması 
bizi İzmir'e getirdi. Dernek olarak, kentimizde ve 
ülkemizde ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik 
gündemde olup biten tüm gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz ve Gaziantep'te farkındalık 
oluşturacak projelere imza atıyoruz. Ekonomi, 
dijitalleşme, markalaşma, yazılım ve eğitim alanları 
başta olmak üzere birçok proje gerçekleştirdik. 
Hepimizin bildiği gibi büyümenin yolu üretmekten 
geçer. Bu kapsamda, başarıyı sürdürebilir kılmak 
için hepimize önemli görevler düşmektedir. 
Birlikten güç doğar ilkesiyle beraber yapacağımız 
projelerdeki nihai hedefimiz; ülkemizin gücüne 
güç katmaktır. GAGİAD ile EGİAD ortaklığının en 
büyük gücü ise; birliği, beraberliği, kardeşliği ve 
dayanışmasıdır. Gençlerin oluşturduğu STK'lar 
olarak girişimcilik ve melek yatırımcılık başta 
olmak üzere her türlü projede iş birliği yürütecek 
olmaktan mutluyuz. GAGİAD olarak; bizler bu 
ülke için yararlı olacak her projede varız ve her 
zamanda var olacağız " ifadelerini kullandı.
Her iki dernek üyelerinin tanışıp, fikir alışverişinde 
bulunulan görüşmede; ziyaret anısı olarak 

GAGİAD Başkanı Koçer tarafından; EGİAD Başkanı 
Yelkenbiçer’e hediye takdim edildi. Ziyaret; hatıra 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ

GAGİAD İZMİR SANAYİSİNE
İŞ GEZİSİ DÜZENLEDİ

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ve beraberindeki heyet, 
İzmir’e iş gezisi düzenleyerek; BMC Otomotiv, Elsis Enerji Sistemleri, PETKİM Petrokimya ve Ege 

Genç İş İnsanları Derneği’ni (EGİAD) ziyaret ettiler.

eçtiğimiz aylarda genel 
kurullarında yapılan seçimle 
güven tazeleyerek 2.kez GAGİAD 
Başkanlığına devam eden Cihan 
Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
İzmir’e İş gezisi düzenledi. GAGİAD 

heyetinin ilk durağı, Türkiye’nin en büyük 
ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan, 
ülkemizin sanayisinin yerlileştirme ve millileşme 
sürecine katkı sağlayan; BMC Otomotiv Sanayi 
ve Ticaret A.Ş oldu. Otobüsten kamyona, 
mayına karşı korumalı zırhlı araçlardan taktik 
tekerlekli araçlara, paletli araçlardan insansız kara 
araçlarına kadar pek çok farklı konfigürasyondaki 
ticari ve savunma sanayi aracını geliştirerek 
üretebilen BMC’nin tesislerinde gözlemlerde 
bulunan GAGİAD heyetinin ikinci durağı ise; 
sektörü içerisinde kalitesinden ödün vermeyerek 
başarıyla Türkiye’nin en saygın firmaları arasında 
yer alan Elsis Enerji Sistemleri Şirketi oldu. Elsis 
tesislerine yapılan ziyaret sonrasında GAGİAD 
Ailesi; Olten Sanat Vakfı aracılığı ile gelecek 
nesiller için klasik müziği sevdirmek ve daha 
geniş kitlelere duyurmak için çalışmalarına 
devam eden Olten Filarmoni Orkestrası’nın 
dinletisine katılım sağladılar.

Gezi programı kapsamında heyetin üçüncü 
durağı ise; Türkiye ekonomisinin gücüne güç 

katma vizyonuyla ilerleyen PETKİM Petrokimya 
Holding A.Ş oldu. Petrokimya endüstrisinde 
50’yi aşan ürün yelpazesiyle birçok sektörün 
hammadde üreticisi olan; inşaat, tarım, 
otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil 
gibi önemli sektörlerin girdilerini sağlayan; 
üretim teknolojisiyle, kültürel, sosyal, ekonomik 
yaşamımıza yaptığı katkılarla ülke ekonomisine 
değer katan PETKİM tesislerini gezen heyet; 
incelemelerde bulundu



40 GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİwww.gagiad.org.tr www.gagiad.org.tr 41

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ

Bu vesileyle başta Ulu 
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm 
kahraman şehit ve gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyor, bolluğun, bereketin, 
birliğin, dayanışmanın, 
hoşgörünün ve huzurun 
katlanarak arttığı Ramazan 
ayının tüm ülkemize ve 
İslam âlemine hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerine yer verdi.
 
Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Vakfı Gaziantep 
Şubesi Başkanı Gazi Mehmet 
Yeter ise; “Dayanışmanın, 
kardeşliğin ve yardımlaşmanın 
öneminin daha iyi anlaşıldığı 
Ramazan ayında; vatanın 
bekası için şehitlerimizin 
aziz canlarıyla, gazilerimizin 
fedakârlıklarının hakkını 
ödeyemeyiz. Bizlere emanet 
bıraktıkları bu topraklarda, 
onların hatıraları olan 
ailelerine sahip çıkmak 
hepimizin boynunun borcudur. 
Rabbimden bu mübarek 

ayın ülkemiz, milletimiz 
ve tüm İslam âlemi için 
hayırlara vesile olmasını niyaz 
ediyorum. Bu kapsamda 
Ramazan ayında yapmış 
oldukları kıymetli desteklerden 
dolayı Gaziantep Genç İş 
İnsanları Derneği’ne teşekkür 
ediyor, hayırlarının kabul 
olmasını diliyorum” dedi.

GAGİAD’A İADE-İ ZİYARET
Bağış sonrası; Türkiye 

Gaziler ve Şehit Aileleri 
Vakfı Gaziantep Şubesi 
Müdürü Gazi Mehmet Yeter 
ile beraberindeki heyet; 
Başkanımız Cihan Koçer 
ve Yönetim Kurulumuzu 
dernek merkezimizde ziyaret 
ederek, GAGİAD’ın Ramazan 
ayında şubeye yapmış 
olduğu desteklerden dolayı 
teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaretler çekilen hatıra 
fotoğrafları ile sona erdi.

GAGİAD’DAN RAMAZAN’DA 
GAZİLERE VE ŞEHİT 
AİLELERİNE DESTEK

AGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer 
ve GAGİAD 
Yönetim 
Kurulu’nun 

vakfa düzenlediği ziyarette; 
Türkiye Gaziler ve Şehit 
Aileleri Vakfı Gaziantep 
Şubesi Başkanı Gazi Mehmet 
Yeter, GAGİAD Ailesini vakıf 
çatısı altında ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, vakıflarının kuruluşu, 
amacı ve faaliyetleri ilgili bilgi 
verdi. Başkan Gazi Mehmet 
Yeter;  Gaziantep Genç İş 
İnsanları Derneği’ne,  Ramazan 
ayında Gazilere ve şehit 

ailelerine verdikleri destekten 
dolayı teşekkür belgesi takdim 
etti.
 
Ziyarette Ramazanda 
paylaşmanın önemine vurgu 
yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer; “Gaziantep 
Genç İş İnsanları Derneği 
olarak, her sene olduğu gibi 
bu sene de yardımlarımıza 
devam ediyoruz. Ramazan 
ayı kardeşlik, dayanışma ve 
paylaşma zamanıdır. Ramazan 
ayında hayırsever 
üyelerimizden topladığımız 
yardımlarla bugün gazilerimizin 
ve şehit ailelerimizin 
sofralarına misafir olabildiysek 

ne mutlu bizlere. Şehitlik ve 
gazilik; vatan, devlet, millet, 
bayrak sevgisinin en yüce 
ve en sevgi dolu halidir. Vatan 
topraklarımızı bin bir zorluk 
ve yokluğa rağmen, canları 
pahasına koruyan kahraman 
gazi ve şehitlerimiz; bizler için 
azim ve umut meşalesidir. 
Bugün cennet vatanımızda 
başı dik, onurlu ve rahat bir 
şekilde yaşıyorsak bunu canını 
bizler için feda eden aziz 
şehitlerimize ve kahraman 
gazilerimize borçluyuz. 
İşte tam da bu yüzden 
onlar kalbimizde ebediyete 
kadar yaşamaya devam 
edecekler. 

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Gazi Mehmet 
Yeter, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 

Koçer’e ve Yönetim Kurulu’na, GAGİAD’ın Ramazan ayında vakıflarına yapmış oldukları 
destekler nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti.
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GAGİAD AİLESİ İFTAR-SAHUR 
PROGRAMINDA BULUŞTU

GAGİAD Geçmiş Dönem Başkanlarımız ve Üyelerimiz aileleriyle birlikte; Geleneksel
 İftar ve Sahur Programımızda bir araya geldiler.

Derneğimizin geleneksel 
olarak her yıl düzenlediği 
iftar programına katılım bu 
yılda yüksek oldu. Program 
iftardan sahura kadar devam 
etti. İftar yemeği ardından 
sahur gecesiyle devam eden 
programa Kurucu Başkanımız 
Adil Sani Konukoğlu, 
Gaziantep Milletvekilimiz 
Nejat Koçer, Geçmiş Dönem 
Başkanlarımız Mustafa 
Topçuoğlu, Yaşar Erturhan 
ve Taner Özdurak  ile birlikte 
üyelerimiz ve üye eşlerimiz 
katılım sağlamışlardır.
Gerçekleşen programda 
Ancient Greens 
sponsorluğunda Gaziantep 
Üniversitesi Çocuk Hastanesi 
Onkoloji servisinde 
tedavi gören çocukların 
eğitimine destek olmak 
için üyelerimizin katkıları 
ile bağışlar toplanmıştır. 
Toplanan bağış başhekimliğe 
yapılan ziyaret ile , Kadınlar 
Kurulu Başkanımız Selin 
Akcan ve Kadınlar Kurulu 
Üyeleri tarafından teslim 
edilmiştir. Yoğun katılımın 
olduğu programda çocuklar 
için de özel aktiviteler 
düzenlenmiştir.

KADINLAR 
KURULUNDAN ANLAMLI 
BAĞIŞ

GAGİAD Kadınlar Kurulumuz 
tarafından Gaziantep 
Üniversitesi Çocuk Hastanesi 
Onkoloji Servisi'nde tedavi 
gören çocukların eğitimine 
katkıda bulunmak için 
üyelerimizin destekleri ile 
eğitim seti yardımı yapıldı.

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ

GAGİAD BAŞKANI KOÇER 
GAZİŞEHİR ÖĞRENCİ MECLİS 

TOPLANTISINA KATILDI

aziantep Valiliği 
koordinesinde 
oluşturulan Gazişehir 
Öğrenci Meclisleri’nin İl 
Meclis toplantısı yapıldı. 
Eğitimin niteliğinin 
arttırılması, karar alma 

ve yönetim konusunda katılımcılığın 
sağlanması, öğrenci, öğretmen, Sivil 
Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimlerle 
iş birliğinin arttırılması ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 
Gazişehir Öğrenci Meclisleri’nin İl 
Meclis toplantısı, meclis salonunda 
gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda gerçekleşen Gazişehir Öğrenci Meclisleri’nin İl Meclis 
toplantısına, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Cihan Koçer de katılım sağladı.
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KARŞINIZDAKİNİ İKNA EDEBİLMELİSİNİZ

Eğer ticari hayatınızda ikna kabiliyetiniz gerçekten yüksek ise başarının altın anahtarlarından biri sizde 
demektir. Çünkü ikna kabiliyeti stratejik önem sahip olduğu gibi size olumlu kazanımlarında kapısını açacaktır.

İkna kabiliyetiniz aynı zamanda etkili iletişim becerilerine sahip kişilerdir. Karşı tarafın beden dili, jest ve 
mimikleriyle verdiği mesajları doğru bir biçimde algılayıp ikna sürecine başlarlar.
Son olarak bir liderin sözel olarak en iyi anlatımlarımdan birisi; Lider başkalarını ortak bir hedef etrafında bir 
araya getiren ve onlarda bu hedefe ulaşma konusunda istek uyandıran kişidir. Bu duyguyu çevrenizde ve iş 
hayatınızda. Verimli kullanamazsanız asla iyi bir lider ya da başarılı bir CEO olmazsınız.

GENÇ ÇİZGİ

Başarılı bir CEO olmak 
Global pazarda var olabilmenin mücadelesinde olan ve kurumsal şirketlerdeki yöneticilerin ve 
CEO’ların etkinliği vazgeçilmez. Önemli tecrübeler gösteriyor ki; bir şirketin hedeflerini doğru 
belirleyip verimli bir büyüme ile başarıya ulaşması, doğru yönetici lider ya da CEO ile oluyor.

ünyanın en büyük şirketleri işlerinin AR-
GE çalışmalarının yanı sıra ileride gerçek 
bir lider konumuna gelecek insanları da 
öngörerek yetişmelerine olanak sağlıyor 
ve doğru yöneticileri seçmeye çalışıyor. 

Şirketler; çoğunlukla, çalışanı mevcut performansına 
göre değerlendirme tuzağına düşüyor. Yöneticiliği 
en iyi ve verimli şekilde yerine getirecek bir insanın 
işinde gösterdiği başarı çoğu zaman iyi bir lider 
olmasına yetmiyor. Performans kişinin mevcut 
kapasitesine ve isteğine bağlı olarak ortaya çıkarken 
gelecekteki liderlik rolü için bilinmesi gereken, kişinin 
potansiyelidir. Peki bunun ayrımını gözeten büyük 
şirketlerin gözünde iyi bir CEO olmak için öne çıkan 
ortak özellikler nelerden oluşuyor.

ATILAN ADIM HEDEFE YÖNELİK OLMALI

Başarı odağı yüksek kişiler, kendilerine yüksek 
standartlar belirler ve bu standartları aşmak için 
sürekli çaba gösterirler. Bu yönü güçlü kişiler, 
yaptıkları işte başkasının yönlendirmesi olmadan 
kendileri için hep daha iyisine ulaşmayı hedeflerler. 
Neyi başarmak istedikleri konusunda nettirler ve 
attıkları her adım bu hedefe yöneliktir.

ÇABUK ÖĞREN, YENİ ŞEYLER ÖĞREN VE HAYATA 
GEÇİR

Öğrenme çevikliğine sahip kişiler, yeni şeyler 
öğrenmeye meraklıdır, çabuk öğrenir ve öğrendiklerini 
hayata geçirmek için aktif çaba sarf ederler. 

YENİLİKLERE AÇIK OLMALI

Sayılan önemli özelliklerden olan ve öğrenme 
çabukluğuna sahip kişiler, öğrendiklerini hayata 
geçirmeden önce kurgusal bile olsa ileri hedefleri ile 
çelişip çelişmeyeceğinin sağlamasını mutlaka yapan 
insanlardır. Sonuç olarak bu özellik kişiyi yaptığı işte, 
özellikle işiyle ilgili konulara hakimiyeti, yeni iş yapma 
tarzlarına hızlı adapte olması ve ürettiği yaratıcı 

çözümlerle diğerlerinden ayrıştırır. 90’lı yıllarda önde 
gelen şirketlerin önemli bir kısmı bugün hayatımızda 
yoksa ya da artık gerilerde kaldıysa bunun nedeni 
yeniliklere açık olmayan liderlere sahip olmalarıdır.

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN 

Bir konuda karar verirken ya da bir sorunu irdelerken 
çok yönlü düşünen kişiler objektif verilerle hareket 
etmek ve verilere dayalı karar vermeyi tercih 
ederler. Önüne çıkan sorunların üstesinden nasıl 
gelebileceğinin hesabını yaparken alışılagelmiş 
çözümlerin ötesinde çözümler üretebilirler yani uzun 
vadeli düşünen kişilerdir. Elindeki veriler ışığında 
tahminlerini yaparlar. Hızlı kavrayan bir lider ise 
sorunları ya da fırsatları çok daha çabuk analiz eder 
ve bu sayede proaktif hareket edebilir.
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MEZUN OLMAK YETERLİ Mİ? 
SÖYLEŞİSİ DÜZENLEDİ

GAGİAD Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından, Gaziantep Üniversitesinde 
düzenlenen ‘Mezun Olmak Yeterli mi?’ konulu söyleşide P&G Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar 

Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

aziantep Genç İş İnsanları 
Derneği (GAGİAD) tarafından, 
Gaziantep Üniversitesinde 
düzenlenen “Mezun Olmak 
Yeterli mi?” konulu panelde, 
konuşmacı Tankut Turnaoğlu 
öğrencilerle deneyimlerini 

paylaşıp, iş hayatına dair altın tavsiyelerde 
bulundu. GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde 
düzenlenen “Mezun Olmak Yeterli mi?” konulu 
programın moderatörlüğünü GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in yaptığı söyleşiye; 
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 
Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri Başkanı 
Fikret Kileci, GAGİAD üyeleri ve Gaziantep 
Üniversitesi öğrencileri katıldı.
Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Gaziantep 
Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer; “Bugün Mezun Olmak Yeterli mi 
programının 6.sını düzenliyoruz. Öğrencilerin, 
girişimci adayların geleceklerine GAGİAD olarak 

destek olmak bizim önceliğimiz. Gaziantep çok 
önemli bir şehir, girişimci bir şehir, Türkiye’nin 
en büyük organize sanayi bölgesine sahip, 
ihracat gücünü geliştirmiş bir şehir ve bu 
başarı hikâyesini geliştirmek için bir gayemiz 
var. Bu yüzden genç nüfusu yani sizleri çok 
önemsiyoruz. Gaziantep’teki öğrencilerle birlikte 
çalışmak ve proje üretmek istiyoruz” dedi.
Başkan Koçer; “Gençlerimize gösterdiğimiz özen, 
ülkemiz geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır. 
Ben gençliğe çok inanıyor ve güveniyorum. 
Bizlerde GAGİAD olarak girişimcilik ekosistemini 
çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Üniversite-
Sanayi işbirlikleri programına mentorluk süreci 
ile başlayıp, melek yatırımcılıkla devam edecek 
olan bir programın 1.halkasını bitirmiş olup, 
2.halkanın hazırlık aşamasını yürütüyoruz. İki 
tarafında birbirlerini yakından gözlemleme 
fırsatı edindiği bu programda geleceğimiz olan 
gençlerle bilgi alışverişinde bulunuyoruz ve 
fikirlerine destek oluyoruz.

Bu kapsamda; Gaziantep’te sürdürülebilir 
kalkınma başarı hikâyesini yazabilmek için 
siz gençlere çok iş düşüyor. Biz sizlerin 
arkanızdayız bunu hiç unutmayın ve hangi 
işi yapıyorsanız yapın, en iyi şekilde 
icra ederek başarılı olun. Bu sebeple çok 
araştırmalı, çok okumalı ve girişimci ruhunuzu 
kaybetmemelisiniz. Teknolojiyi doğru kullanarak 
dijitalleşmeye hâkim olmalısınız. Hayatınızda 
her zaman ‘Sen yapamazsın’ diyenleriniz 
mutlaka olacaktır ama siz karamsarlığa 
kapılmayın ve umudunuzu asla kaybetmeyin. 
Her şeye rağmen elinizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışın. Bu bağlamda bu söyleşi, siz 
değerli öğrencilerimize bir vizyon oluşturmak 
amacıyla yapıldı. Umarım bugün sizin 
yolunuzda bir ışık olabiliriz”  şeklinde konuştu.

TURNAOĞLU; “HER KRİZDEN BİR FIRSAT 
DOĞUYOR”

Söyleşi kapsamında P&G Türkiye, Orta Asya 
ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut 
Turnaoğlu öğrencilere eğitimin önemi ve 
kariyer süreçleri hakkında bilgilendirmeler 
yaptı. Turnaoğlu; “Öncelikle Cihan Başkanımız 
şahsında tüm GAGİAD Yönetim Kuruluna ve 
GAGİAD Ailesine teşekkür ederim. Gaziantep’le 
ilgim geçmişe dayanıyor. Her ne kadar 
Karadenizli olsam da iş hayatına girince 
Gaziantep’in önemini herkes anlıyor. Bugün 
P&G’de aşağı yukarı 30. Yılım. 30 yıldır da 
Gaziantep’le hep temas halinde oldum” dedi.

Üniversite’den mezun olmanın iş yaşamında 
artık yeterli bir referans olmadığına vurgu yapan 
Tankutoğlu iş yaşamındaki kariyer süreci ile ilgili 
şu bilgileri verdi; “Eğitim hayatıma başladığımda 
ne yapacağım net değildi. 
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Ama çocukluktan beri kâşif olmak isterdim. 
İçimdeki kâşiflik merakı beni işletme ve 
pazarlama alanına çekti. Üniversitede yurtdışı 
turları düzenleyerek, çalışmaya başladım. Son 
sınıfta en büyük turumu gerçekleştirdim. İşte bu 
pazarlamadan kazandığım ile üniversite hayatımı 
idame ettirdim. Üniversitedeyken sadece 
okumak yeterli olmuyor. Muhakkak kendinizi 
bir yerde değerlendirmeniz, kendinizi tanımanız 
gerekli. Daha sonra mastere gittim. Orada 
babamın bana aldığı arabamı sattım. İlk önce 
üniversitenin fotokopi bölümünde işe başladım. 
Neden fotokopi diyebilirsiniz ama o çalışmamda 
bütün üniversite hocaları ile tanışma imkânım 
oldu. Hocalardan biri beni asistan olarak aldı 
ama yine de 2 sene boyunca fotokopinin 
başında durdum. En sonunda işin başına  beni 
koydular” ifadelerine yer verdi.
Öğrencilere Gaziantep’te ki fırsatları mutlaka 
değerlendirmeleri gerektiğini dile getiren CEO 
Tankut Turnaoğlu; “Benim P&G’de 30. Yılım. 
P&G’ nin de Türkiye’de 35. Yılı. Şirketimiz çok 
eski bir şirket, Cincinnati’de kurulmuş ve 185. 
Yılını kutluyor. Cincinnati, Gaziantep gibi aslında.  
Amerika’nın girişimciliğin ve özellikle Alman 
göçmenlerin yoğun olduğu bir yer. Çalışma 
etiğinin güçlü olduğu işe ve hazza odaklı  bir 
sistemde çalışıyorlar. O zaman elektrik yok, mum 
üretimine giriyorlar. Sonra ampul icat oluyor ve 

kriz başlıyor. Eldeki ürünler ile sabun yapıyorlar 
ve ilk markalı sabunu üretiyorlar. Demek ki 
neymiş; Her krizden bir fırsat doğuyormuş. Marka 
bu süreçle birlikte, her yerde aynı standartı 
ve aynı güveni veriyor. Böylelikle ilk marka 
yönetimini yapan şirket oluyor. Arkadaşlar; 
hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da 
önemli olan işinizi üreterek ve istekle yapmanız. 
En önemli şey derslerden geçmek gibi gelebilir 
size ama bu vakit yönetimini iyi yapmak 
ve ders dışındaki kendinizi tanıyabileceğiniz, 
kendinizi gösterebileceğiniz alanlara dâhil 
olmakta çok önemli bir konu. Ben derslerimi 
geçtim ama projeleri de yönettim demek çok 
önemli. Hayatınızda hikâyelere sahip olmak 
gerçekten çok değerli. İşin küçüğü büyüğü olmaz. 
İlk 15 yıl bende büyük markalarda çalışmadım 
ama bazen öyle yerlerde kendinizi ön plana 
çıkarabilecek daha iyi ortamlar bulursunuz. 
Özellikle Gaziantep’te ön plana çıkarabileceğiniz 
çok alan ve fırsat  var. Bu fırsatları değerlendirin 
ve kendinize katkı sağlayın.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tankut 
Turnaoğlu’nun yer aldığı söyleşi; GAGİAD 
Başkanı Cihan Koçer’in P&G Türkiye, Orta Asya 
ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut 
Turnaoğlu adına dikilen 27 adet fidan sertifikası 
takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ K A D I N L A R  K U R U L U GENÇ ÇİZGİ

KADINLAR KURULU 
YENİ ÜYE EŞLERİNİ DERNEK 

MERKEZİNDE AĞIRLADI
Kadınlar Kurulu her geçen gün daha da büyüyerek kocaman bir aile olduğumuz derneğimize katılan 

yeni üyelerimizin eşlerini dernek merkezinde tanışmaya davet ederek, hoş sohbetli bir ortam oluşturdu. 

Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan ve Kadınlar Kurulu Üyeleri derneğin genel işleyişi ve kadınlar kurulu 
hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
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KADINLAR KURULUNDAN 
AYLA OSMA’YA ZİYARET

Ziyarette; Kadınlar 
Kurulu Başkanı Selin 
Akcan derneğimizin 
faaliyetlerinden 
bahsederek kentin 
gelişimine sosyo-
kültürel olarak katkıda 
bulunduklarını ifade etti.
5. Zırhlı Tugay Komutanı 
Eşi Ayla Osma ise; 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek GAGİAD 
Kadınlar Kurulu’nun 
çalışmalarını takdirle 
takip ettiğini belirtti.
Ziyaret; hediye takdimi 
ve çekilen hatıra 
fotoğrafının ardından 
sona erdi.

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanımız Selin Akcan ve Kadınlar Kurulu Üyelerimiz Gaziantep 5. 
Zırhlı Tugay Komutanımız Tuğgeneral Hacı Halil Osma'nın eşi Ayla Osma'yı ziyaret ettiler.
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M A K A L E GENÇ ÇİZGİ M A K A L E GENÇ ÇİZGİ

TÜRKİYE 
VE KUTUPLAR

İTÜ Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Burcu ÖZSOY

utup bölgeleri denince, iklimi, 
topografyası, canlıları, ulaşımı ve 
kaynakları itibari ile kendine has 
özellikler barındıran coğrafyalar akla 
gelmektedir. Bu tanımlama aslında 
gerçeği ifade eder ve zaman içinde 

geçmiş ve geleceğin bir noktada bir olmasını anlatır. 
Geçmiş çünkü; dünyanın arşivi bu bölgelerdir, 
Gelecek çünkü; bu zorlu coğrafyalar uzay vb. 
yeni teknolojilerin gelişmesini tetiklemektedir. 
Bu noktada, dünyamızın geçmişini anlamak ve 
geleceğine yön vermek için kutup bölgelerinin 
araştırılması önem arz etmektedir. 

“İklim Değişikliği” kavramının, şuanda tüm 
yaşamımızı, yerleşimimizi, alışkanlıklarımızı, 
otomobilden paketlemeye teknolojimizi ve 
sonuç olarak tüm hayat tarzımızı etkileyeceği 
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, iklim değişikliği temel 
parametrelerinin gözlemlendiği, zengin mineral ve 
maden yataklarını barındıran kutup bölgeleri, iklim 
değişikliğinin bir etkisi olarak yeni deniz rotalarına 
da olanak tanımaktadır. Kutup bölgeleri ile bilimsel, 
teknolojik, iktisadi ve diplomatik yönlerden tüm 
dünya bu nedenlerle ilgilenmektedir. Ülkeler, kurum 
ve kuruluşlarını kutup bölgeleri ile ilgili çalışmalar 
yapmak üzere yönlendirmekte ve büyük bütçeler 
tahsis ederek, kamu diplomasisi alanındaki güç 
potansiyellerini ve faaliyetlerini arttırmaktadır. Her 
ülkenin kutup bölgeleri bağlamında farklı hedef 
ve yolları olduğu görülmektedir. Kimi ülkeler, 
bilimsel çalışmalarını, iktisadi ve diplomatik 
çıkarlarını, coğrafi yakınlıklarını ve tarihi bağlarını 
neden göstererek kutup bölgeleri üzerinde hak 
iddia etmektedir. Bununla birlikte, kuzey kutup 
bölgesi-Arktik’te olduğu gibi ekonomik faaliyetler 
yürütmektedir. Hâlihazırda, ABD, Rusya, Norveç, 
Kanada ve Çin başta olmak üzere, birçok ülke 
kutup bölgeleri ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli 
stratejiler geliştirmektedir. Kimseye ait olmayan 
kutup bölgeleri üzerinde, tüm dünya ülkeleri 
gibi ülkemizde etkin bir kamu diplomasisi süreci 

yürütmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizin 
de kutup bölgeleri üzerine başlayan bu rekabete 
yerli ve milli kapasitesi ile katılması bir gerekliliktir. 

Arktik ve Antarktika dünyanın sırasıyla kuzey 
ve güney kutup bölgelerini ifade etmektedir. Bu 
bölgelerde ülkemizin de görünür olması önemlidir 
ve var olmanın temel dinamiği ise bilimdir. 
Kutup bölgeleri üzerine, sadece bilimsel ilgisini 
kanıtlayan ve bunun için sürdürülebilir bilimsel 
faaliyette bulunan devletlere söz hakkı tanındığı 
görülmektedir. Bu amaçla, 2015 yılında İTÜ Kutup 
Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (PolReC) 
kurulmuştur ve ardından 2017 yılında kutup 
projesi T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğuna alınmıştır. 
Büyüyen çalışmaların daha iyi koordine edilmesi 
için 2019 yılında, TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi (MAM) bünyesinde Kutup Araştırmaları 
Enstitüsü (KARE) kurulmuş ve çalışmalar TÜBİTAK 
çatısı altına taşınmıştır.

2017 yılından bugüne kutup bölgelerine düzenli 
bilimsel seferler [Ulusal Antarktika Bilim Seferi 
(TAE) ve Ulusal Arktik Bilimsel Seferi (TASE)] 
gerçekleştirilmektedir. Seferlerde, ülkemiz bilim 
insanları projelerini hayata geçirmekte ve elde 
ettikleri sonuçları diğer ülke bilim insanları ile 
makaleler, sunumlar ve projeleri aracılığı ile 
paylaşmaktadır. Seferler kapsamında uluslararası 
işbirlikleri geliştirilmekte ve ülkeler arası ortak 
projeler icra edilmektedir. İlk ulusal seferimizden 
bugüne, 75 bilimse proje icra edilmiş ve 90’ın 
üzerinde bilimsel makale ulusal ve uluslararası 
dergilerde yayınlanmıştır. Ulusal Kutup Bilimleri 
Çalıştayı düzenlenerek bilimsel faaliyetler 
sürdürülmektedir. Ayrıca, ülkemizde üretilen yerli 
ve milli ürünler, kutup bölgelerinde denenerek bilim 
ve teknoloji kapasitemiz arttırılmaktadır. Yapılan 
sefer ve çalışmalar, çalıştaylar, festivaller, şenlikler, 
yarışmalar ve toplantılar ile toplumumuz ile 
buluşturulmaktadır.

İlk, orta ve lise seviyesinde genç nesillere 
kutup bölgelerinin önemi aktarılmaktadır. Lise 
öğrencileri için açılan çağrıda Kutup araştırmaları 
projeleri yarışmasına 700’ün üzerinde başvuru 
gelmiş, 22 proje ödüllendirilmiştir. Ayrıca, 
Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen (Konya, 
Erzurum, Antalya) Bilim Şenliği gibi eğitim 
ve bilinçlendirme etkinliklerine aktif katılım 
sağlamaktadır. Pandemi koşullarına rağmen 1,5 
milyon insanın ağırlandığı havacılık-teknoloji 
festivali olan TEKNOFEST’te ziyaretçilerle 
eğlenceli bir ortamda etkileşim kurarak, kutup 
araştırmaları ve ulusal kutup etkinlikleri 
hakkında bilgilendirme sağlamıştır.

Bu değerlendirmeler ışığında, Arktik ve 
Antarktika bölgelerinin önümüzdeki yıllarda 
önemini daha da arttıracağını değerlendirmek 
yanlış olmayacaktır. Ülkelerin yaptığı ve 
yapacağı bilimsel çalışmalar, izleyeceği 
politikalar ve gelişen/değişen çevre şartlarına 
bağlı olarak kutup bölgeleri üzerine stratejiler 
geliştireceği ve dış politikalarını geliştireceği 
öngörülmektedir. Yeni deniz rotalarının 
açılması, maliyet-etkin çözümler ile lojistik 
açıdan ulaşılabilir olması sonucu uluslararası 
mücadelenin artabileceği değerlendirilmektedir. 
Kısa vadede ülkemizin kutup bölgeleri 
üzerine bilimsel faaliyetlerini sürdürmesi, 
kaliteli bilimsel sonuçlar ile uluslararası 
görünürlüğünü arttırması, orta vadede kendi 
bilim istasyonu ve araştırma gemisine sahip 
olması ve uzun vadede uluslararası çok disiplinli 
işbirliği projelerini yönetebilmesi ile bilimsel 
çalışmalarını sürdürülebilir kılması önem arz 
etmektedir.
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F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ

GAGİAD SOSYOKÜLTÜREL 
AKTİVİTELER KOMİSYONU İLK 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

GAGİAD 15. Dönem Sosyokültürel Aktiviteler Komisyonu, ilk toplantısını, dernek merkezimizde 
Yönetim Kurulu Başkanımız Cihan Koçer'in katılımlarıyla gerçekleştirdi. 

Toplantıda dönem içerisinde yapılması 
planlanan projeler ile ilgili istişarelerde 
bulundular. Gaziantep için Sosyo Kültürel 

alanlarda katkıda bulunacak projeler ve 
aktiviteler hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular.

Gündemimizde olan sürdürülebilirlik ve yeşil kalkınma başlıkları altında neler yapılabileceğine dair bilgi 
alışverişlerinde bulunuldu dönem içerisinde yapılabilecek organizasyon ve projelerin ön görüşmeleri 
yapıldı.

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ

GAGİAD SOSYAL DAYANIŞMA 
VE DOĞA KOMİSYONU İLK 

TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Derneğimiz, 15. Dönemin ilk komisyon toplantısını, Yönetim Kurulu Başkanımız Cihan 
Koçer'in katılımıyla, Sosyal Dayanışma ve Doğa Komisyonu Üyeleri ile gerçekleştirdi. 



56 GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİwww.gagiad.org.tr www.gagiad.org.tr 57

Z İ Y A R E T L E R GENÇ ÇİZGİ

GESİAD’DAN GAGİAD’A ZİYARET
Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Kaya ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği 

(GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ve yönetimini dernek merkezinde ziyaret ettiler.

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri 
Derneği (GESİAD) Yönetimi, Gaziantep’e 
gerçekleştirdikleri ziyaretleri kapsamında, GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim 
Kurulu ile bir araya geldiler.
Her iki dernek üyelerinin ve yönetim kurulunun 
katıldığı toplantı, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer’in açılış konuşmasıyla başladı. 
STK’ların şehrin tanıtımına katkı sağlamak, 
kültürel ve ekonomik değerlerine sahip çıkmak, 
birlik beraberliğini güçlendirmek gibi misyonları 
bulunduğunu belirten Başkan Koçer; “Sivil Toplum 
Kuruluşları olarak birlik, beraberlik ve güç birliği 
içerisinde olmak hepimizin nihai hedefi. Bu 
bağlamda STK’lar arasında gerçekleşen ziyaretleri 
iş birliği ve dostlukların pekişmesi açısından çok 
anlamlı ve önemli buluyorum. Bizler iş dünyasının 
temsilcileri olarak her zaman ülkemize yapılacak 
tüm projelerin takipçisi ve destekçisi oluyoruz. 
Hem Gaziantep hem de Bursa ülkemizin en önemli 
sanayi şehirleridir. Gaziantep Nisan ayı ihracatı 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış 
kaydederek 927 milyon 172 bin dolara ulaşmış olup; 
Ocak-Nisan dönemindeki rakamların ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 12,82 artışla 3 milyar 573 

milyon 557 bin dolar olmuştur. Gaziantep üretim 
tecrübesi ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehirdir. 
Ülkemizin kalkınma sürecinde sosyoekonomik 
değişimlerini içinde barındıran ve tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Gazi 
şehrimiz, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli 
ticaret kapısıdır. Geçmişte İpekyolu üzerinde yer 
alan Bursa’da sahip olduğu stratejik konumu ve 
katma değerli üretimiyle her zaman önemli bir 
cazibe ve ticaret kenti olmuştur. Güçlü imalat 
sanayileri ve ihracat potansiyelleri ile Bursa ve 
Gaziantep arasındaki işbirliği ve ortak çalışmaların 
ülkemize önemli getirileri olacağına inanıyor, sizleri 
Gaziantep’te ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” 
şeklinde konuştu.
GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ise; 
derneklerinin, amacı, yapmış oldukları faaliyetler 
ve üye profili ilgili bilgi vererek; birlik ve beraber 
olmanın kurumları ve toplumları daha güçlü 
kılacağını söyledi.
Her iki dernek üyelerinin tanışıp, fikir alışverişinde 
bulunduğu ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in 
GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya’nın 
adına dikilen fidan sertifikası takdimi ve çekilen 
hatıra fotoğrafı ile son buldu.

K A D I N L A R  K U R U L U GENÇ ÇİZGİ

KADINLAR KURULU İLK
KOMİSYON TOPLANTILARINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ
15. Dönem Kadınlar Kurulumuza bağlı GAGİAD Çocuk Komisyonu, Sosyal İlişkiler ve Eğitim 
Komisyonu, Doğa ve Kültür-Sanat Komisyonu; ilk toplantılarını Kadınlar Kurulu Başkanımız 

Selin Akcan'ın katılımıyla  gerçekleştirdi.

Gerçekleşen toplantılarda komisyon 
üyeleri arasında gerçekleşen 
tanışmanın ardından, dönem 
içerisinde organize edilmesi 
planlanan etkinlikler hakkında 
ön görüşmeler yapıldı. Etkinlikler 
gündemde olan konu başlıkları ve 
ihtiyaçlara yönelik olarak düşünüldü. 
Toplantı, görüşmeler sonrası çekilen 
fotoğraflar ile sona erdi..
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F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ

İSO 500’TE 
GAGİAD’lı FİRMALAR 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu açıkladı. Gaziantep 
Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu 2021 sıralamasında yer alan Gaziantepli firmalara ve çalışanlarına şehrin, 
bölgenin ve ülkenin ekonomisine kattıkları güç için teşekkür etti.

İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından hazırlanan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu-2021” araştırması 
açıklandı. Araştırmada 
Gaziantep merkezli şirket sayısı 
33 oldu. GAGİAD Başkanı Cihan 
Koçer  yaptığı açıklamada 
“İSO Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu-2021” 
sıralamasında yer alma başarısı 
gösteren Gaziantepli firmaları 
tebrik etti. Koçer; “Türkiye’nin en 
önemli sanayi şehirlerinden biri 
olan Gaziantep, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından hazırlanan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” araştırmasında büyük 
bir başarıya imza attı.  İçinden 
geçtiğimiz pandemi sürecine 
rağmen üretimleri, ihracatları, 
sağladıkları katma değer 
ve istihdamları ile ülkemiz 
ekonomisine ciddi katkıda 
bulunan bu firmalarımızın 
çalışmaları her zaman takdire 
şayan. Sıralamada yer alan ve 
bu başarı da emeği olan tüm 
yöneticilere ve tüm çalışanlara 
emekleri için teşekkür ediyor, 
başarılarının artarak devam 
etmesini diliyorum” dedi.
Başkan Koçer; “Türkiye 
ekonomisi, geçen yıl dünya 
genelinin çok üzerinde 
gerçekleşen yüzde 11’lik 
büyüme ile son 10 yılın en iyi 
performansını sergiledi. Dış 
talepteki artış, iç talepleri de 
etkileyerek ekonomik olarak 
büyümeyi sağladı. Bizlerde bu 
anlamda bölgenin yıldızı olarak 
Güçlü Türkiye için elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. 

Gaziantep Ekonomisi stratejik 
konumuyla, sanayisiyle, 
turizmiyle, tarımıyla, kültürüyle, 
ticaretiyle, deneyimiyle ve insan 
kaynağıyla bir bütündür. 2021 
yılında 10 milyar doların 
üstünde ihracat gerçekleştiren 
Gaziantep’in en son nisan 
ayı ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5 artış 
kaydederek 927 milyon 172 bin 
dolara ulaşmış olup; ocak-
nisan dönemindeki rakamların 
ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12,82 artışla 3 

milyar 573 milyon 557 bin dolar 
olmuştur. Unutmamak gerek 
ki; Gaziantep üretim tecrübesi 
ve ihracat potansiyeli yüksek 
bir şehirdir. Üretimin 
istihdamın ve ihracatın 
öncüsü olan işletmelerimiz; 
şehrimizin kalkınmasında, 
sürdürülebilir büyümesinde ve 
markalaşmasında önemli bir rol 
üstlenmektedirler. Bu gayede 
firmalarımız şüphesiz üretmeye 
ve önümüzde ki dönemde de 
attıkları her adımda gelişen 
teknolojiye ayak uydurarak 
örnek şehir olmaya devam 
edecektir.” dedi.
Cihan Koçer; “Geçen sene 
ilimizden 29 firmanın yer aldığı 
İSO 500 listesine bu sene 33 
firmamızın yer alması bizleri 
onurlandırdı. 33 firmanın 15’nin 
de GAGİAD’lı olması bizi ayrıca 
mutlu etti. Listeye giren tüm 
firmaları ve üyelerimizi tekrar 
tebrik ediyor, ülkemize olan 
katkılarının, üretimlerinin artarak 
devamını etmesini diliyorum” 
diyerek sözlerine son verdi.

GAGİAD 15. Dönem Sanayi Ticaret Komisyonu ilk toplantısını, dernek merkezimizde Yönetim 
Kurulu Başkanımız Cihan Koçer'in katılımlarıyla gerçekleştirdi. 

GAGİAD 15. DÖNEM SANAYİ 
TİCARET KOMİSYONU İLK 

TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Başkan Cihan Koçer, komisyonların derneğimiz 
için ne kadar önemli yapı taşları olduğunu 
ve değerlerimizin sürekliliğini sağladığını 
belirterek, Komisyon Başkanı Mert Leblebici ve 
Komisyon Üyelerine yeni dönem için başarı 

dileklerinde bulundu.. Toplantıda dönem 
içerisinde yapılacak etkinlikler hakkında 
görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu ve 
ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Çağın gereksinimi:
Dijitalleşme 

İşletmelerin yönetimlerinde dijitalleşmenin önemi artıyor. Dijital pazarlar ağırlaştıkça bu konuda 
tecrübe edinme gereksinimleri de artıyor. Çağa ayak uydurmak ve iyi bir dijitalleşme sürecini 

yönetmek için çalışanlar ve yöneticilerin sürece adapte olması önem taşıyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA BENİMSENMEYE BAŞLADI

Alışkanlıkların değiştiği ve sağlığın hayatımızda 
en önemli şey olduğunu bir kez daha anlaşıldığı 
pandemi sürecinde, zor geçen süreçte iş 
yaşamında da önemli değişikliklere gidildi. Özellikle 
pandemi dolayısıyla “Uzaktan çalışma” sistemi 
çoğu patron ve çalışanının belleğine yerleşmeye 
başladı. Pandemi sürecinin yavaş yavaş sona 
ermesi ile normal hayata adapte olduğumuz şu 
günlerde artık süreç çoğunlukla dijitalleşmeye 
evrildi. Çalışanlar, birçok kurumsal firmada uzaktan 
çalışmayı benimsemeye başladı. 
Bu süreçte nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Kısaca 
göz atalım;

YÖNETİCİLER, ÇALIŞANLARIN DİJİTALEŞME 
SÜRECİNDE EKSİKLİKLERİNİ GİDERMELİ

Yöneticilerin ve çalışanların, çağın gereksinimi 
dijitalleşme sürecine adaptasyonunda herkese 
görev düşüyor. Çalışanların başarılı olmak için 
ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan 
emin olun, bu sadece bir cep telefonu ve dizüstü 

bilgisayardan daha fazlası olabilir. Örneğin, çalı-
şanların sanal toplantılara katılmasını bekliyorsanız, 
yeterli kameraları olup olmadığını öğrenin. 
Kapsamlı bir teknoloji setiniz ve ortak çalışma 
araçlarınız olmasa bile, çalışanları uzaktayken etkili 
bir şekilde çalışması için donatabilirsiniz. Ayrıca 
sanal iletişimle nasıl çalışacaklarını bildiklerinden 
veya bu ortamda rahat olduklarından emin olun. 

BİLDİĞİNİZ KONUDA KOÇLUK YAPIN

Sanal iletişimin farklı olduğunu ve mükemmel 
olmayacağını, ancak yine de profesyonel ve 
başkalarına saygılı olması gerektiğini kabul edin. 
Bazıları için sanal iletişimin daha az rahat ve 
etkili olabileceğini unutmayın ve etkisiz sanal 
değişimleri nasıl yükseltecekleri konusunda 
çalışanlara koçluk yapın. 

E-ticaretin ne kadar büyük bir pazar payı olduğu 
ortada ve artık tüm sektörler bu yönde adım 
atmaya başladı. Ticari süreçlerde dijitalleşme 
önemli bir argüman olmaya yükselerek devam 
edecek.
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GÜNSİFED’DEN
GAGİAD’A ZİYARET 

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Enver Öztürkmen ve 
beraberindeki heyet; Başkanımız Cihan Koçer ve Yönetim Kurulumuzu dernek 

merkezimizde ziyaret ettiler.

İki kurum tarafından karşılıklı 
olarak çalışmalarının anlatıldığı 
ziyarette;  GÜNSİFED Başkanı 
Enver Öztürkmen ve berabe-
rindeki heyet, GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer 
ve GAGİAD Yönetim Kurulu ile 
bir araya geldi. Cihan Koçer,  
GAGİAD’ın şehrin kültürel ve 
ekonomik ilerlemesine katkı 
sağlamak, değerlerine sahip 
çıkmak gibi önemli misyon-
larının olduğunu belirterek; 
faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler 
verdi. GÜNSİFED Başkanı ve 
heyetini ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen ise; federasyonun amaçları ile birlikte misyon ve 
vizyonu hakkında bilgi vererek, şehrimiz ve bölgemiz için birlik ve beraberliğimizin her 
zaman çok önemli olduğunu belirtti. Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

K A D I N L A R  K U R U L U GENÇ ÇİZGİ

KADINLAR KURULU
YEMEKTE BULUŞTU

GAGİAD Kadınlar Kurulu ve Üyelerimiz öğle yemeğinde buluştu.

‘’Yaza Merhaba’’ temasıyla 
15. Dönem Kadınlar 
Kurulu Üyeleri tarafından 
Gaziantep Tenis İhtisas 
Kulübü (GATİK)’nde 
gerçekleşen öğle yemeği 
organizasyonuna, 
Gaziantep Valimizin eşi 
Gülden Gül, Gaziantep 
Milletvekilimizin eşi Füsun 
Koçer, Gaziantep 5. Zırhlı 
Tugay Komutanımızın eşi 
Ayla Osma, Gaziantep 
Jandarma Komutanımızın 
eşi Gülşen Arıkan, Kadınlar 
Kurulu Başkanı Selin 
Akcan ve Üyelerimiz 
katılım sağladı. 
Güzel bir atmosfer 
içerisinde gerçekleşen 
yemekte üyeler keyifli 
vakit geçirdiler.
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TİYATRO ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ

aziantep 
Büyükşehir 
Belediyesi 
bünyesinde 
2014 yılında 
inşa edilen 

Ekoloik Bina; ekolojik yaşam 
ve çevre bilinci eğitimlerinin 
merkezi haline gelerek, kent 
merkezinde önemli katkılar 
sunmaktadır. Üyelerimiz ve 
üye çocuklarımız enerji ve su 
verimliliği, yenilenebilir enerji 
kaynakları, geri dönüşüm ve 
çevre duyarlılığı konularında 
bilinçlendirme amacı sağlayan 
tiyatro oyununu izleyerek keyifli 
vakit geçirdiler. Etkinlik fotoğraf 
çekimleriyle son buldu..

GAGİAD Kadınlar Kurulumuza bağlı Doğa ve Kültür-Sanat Komisyonu; Dünya Çevre 
Günü sebebiyle, Üyelerimiz ve üye çocuklarımız ile birlikte, Ekolojik Bina'da çocuk 

tiyatro gösterisi etkinliği düzenledi.
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GIDA KRİZİ VE GELECEK 
KONUŞULDU

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Genç İş İnsanları 
Derneği (GAGİAD) iş birliğinde, Gaziantep merkezli Karkas Çiftliği’nin katkılarıyla “Gıda Krizi ve 

Gelecek” konulu panel gerçekleştirildi.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde 
(ŞSM) düzenlenen programa, 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Oğuzeli Belediye 
Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, GTB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Akıncı, GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
yetkilileri, sektör ve firma 
temsilcileri ile davetliler katıldı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Organizasyonu (FAO) 
Türkiye Temsilci Yardımcısı 
Dr. Ayşegül Selışık, Başkent 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ahmet Şahinöz ve Gaziantep 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Bayram’ın panelist 
olarak katılım sağladığı ve 
moderatörlüğünü TAGYAD 

(Tarım Gazetecileri ve 
Yazarları Derneği) Başkanı 
İsmail Uğural’ın üstlendiği 
panelde, küresel gıda krizinin 
ve gıdadaki gelişmelerin 
Türkiye’ye etkileri, gıda krizine 
karşı çözüm yolları, Türkiye’nin 
gıda risklerinin neler olduğu, 
pandemi, iklim değişimi ve 
savaş üçgeninde gıdanın 
durumu, teknolojinin gıdayı 
nasıl değiştirmekte olduğu, 
gıda endüstrisinin nereye 
doğru evrildiği ve Türkiye’nin 
bundan sonraki süreçte hangi 
adımları atması gerektiği 
konuları masaya yatırıldı.

ŞAHİN: “RUSYA VE UKRAYNA 
ARASINDA YAŞANAN SAVAŞ 
GIDA KONUSUNUN ÖNEMİNİ 
BİR KEZ DAHA ORTAYA 
KOYDU”

Toplantının açılış 

konuşmasında, Rusya ve 
Ukrayna arasında yaşanan 
savaş ile birlikte küresel 
çapta yaşanan sorunların 
gıda konusunun önemin bir 
kez daha ortaya koyduğunu 
söyleyen Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, “İçinde 
yaşadığımız coğrafya bizlere 
pratik, çalışkan ve güçlü 
olmayı öğretti. Bunu birçok 
alanda uyguladığımız gibi 
gıdada yaşanan sorunlara 
karşı da uygulayabiliriz. Gıda 
krizine karşı kim, ‘birlikten 
kuvvet doğar’ anlayışı ile 
hareket ederse şehrini, 
ülkesini ve dünyayı o kurtarır. 
Bizim de bu anlayış ile 
hareket etmemiz gerekiyor. 
Bunun yanı sıra bizim yüksek 
teknolojiye geçmemiz ve 
gıdayı iyi yönetmemiz lazım” 
diye konuştu.

ıda güvencesi ve 
gıda güvenliğinin 
bugün tüm 
dünyanın ortak ve 
en büyük sorunu 

haline geldiğini söyleyen GSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi de konuşmasında, 
küresel ısınma ve iklim 
değişikliği ile birlikte gıda 
konusunun buğün artık çok 
daha kritik ve stratejik hale 
geldiğini, pandemi döneminde 
yaşanan sıkıntıların ardından 
Ukrayna-Rusya savaşının da 
gıda arzı konusunda sıkıntıyı 
büyütmekle birlikte bu süreci 
daha da hızlandırdığını 
kaydetti.
“Gıda konusu artık tüm 
dünyanın en önemli 
argümanı. Kritik, stratejik, 
sosyal ve siyasal anlamda 
çok yönlü bir unsur ve en 
büyük silah” diyen Ünverdi, 
sanayi 4.0’ın yaşandığı 
bu çağda, akıllı sanayi 
ve akıllı tarımın devreye 
alınmasının büyük önem 
taşıdığını, akıllı sanayi ile 
karbon salınımının azaltılarak 
doğaya duyarlı üretimin 
yapılabileceğini ve akıllı 
tarım ile Anadolu’nun zengin 
topraklarından en verimle 
şekilde faydalanılabileceğini 
söyledi. “Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya 
bırakmak, yaşamak ve 
yaşatmak için doğaya karşı 
hepimizin sorumlulukları 
var” diyen Ünverdi, “Ülkeler 

bugün buğday stokluyor. 
Stoklar nereye kadar yeterli 
olabilir ki. Bu tüm insanlığın 
birlikte çözebileceği bir sorun. 
Herkes kapısının önünü 
süpürürse her yer temiz olur. 
Ne ekerseniz onu biçersiniz. 
Biz bugün geleceğimiz için 
farkındalık ekiyoruz, yeşil 
doğa diyoruz, temiz bir dünya 
diyoruz, kaynaklarımızı doğru 
kullanalım, israf etmeyelim 
diyoruz. Panik yapmayalım 
ama sürdürülebilirlik için 
tedbir alalım, hazır olalım. 
Dünyanın odaklandığı 
gıda konusunda böylesine 
önemli bir programın 
düzenlenmesinde iş birlikleri 
için Gaziantep Ticaret 
Borsası’na, Gaziantep Genç 
İş İnsanları Derneği’ne, 
alanında uzman birbirinden 
değerli panelistlerimize, 

konuşmacılarımıza ve tüm 
katılımcılarımıza teşekkür 
ediyor, toplantımızın hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

AKINCI: “TARIMDAKİ 
POTANSİYELİMİZİ İYİ 
DEĞERLENDİRİRSEK MİLLİ 
EKONOMİMİZE GÜÇLÜ BİR 
KATKI SAĞLAMIŞ OLURUZ”

İnsanlığının geleceğinin 
gıdanın geleceğine bağlı 
olduğunu söyleyen GTB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Akıncı da, bugün 
gelinen noktada gıda 
güvenliğini tehdit eden en 
önemli unsurların insan eliyle 
oluşturulan yanlışlar silsilesi 
olduğunu kaydetti.
Dünyanın tahıl ambarları 
olarak adlandırılan iki ülkenin 
savaşının adeta küresel gıda 
krizini tetiklediğini ifade 
eden Akıncı, “Savaş nedeniyle 
hububat ve yağlı tohumlar 
başta olmak üzere tarımsal 
ürünlerle ilgili dünya genelinde 
bir sıkıntı yaşanıyor. Bu 
sıkıntılar etkisini her geçen 
gün daha da arttırıyor. Şu an 
küresel buğday stokları kırmızı 
alarm veriyor. Dünyanın 
‘Buğday Savaşı’ kavramını 
tartıştığı bu dönemde, ülke 
olarak gıda ve tarımda 
kaderimizi kendimiz tayin 
etmek için tarladaki çiftçiden 
son tüketiciye kadar sektörün 
içinde yer alan tüm aktörlere 
çok büyük görevler düşmekte.
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Yeter ki iklimi, biyo-çeşitliliği, 
zengin tarım alanları, sayısız 
ürün deseni ile müthiş 
bir zenginliğe sahip olan 
ülkemizin bu potansiyelini iyi 
değerlendirelim. Bu potansiyeli 
doğru değerlendirirsek 
kendi ihtiyaçlarımızı 
karşılayabileceğimiz gibi farklı 
coğrafyalardaki ülkelerinde 
beslenmesini sağlayabilir bu 
alanda milli ekonomimize güçlü 
bir katkı sağlayabiliriz” diye 
konuştu.

KOÇER: “GELECEĞİMİZ İÇİN 
GIDA ENDÜSTRİSİNDEKİ 
DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI OLMAK 
ZORUNDAYIZ”

Günümüz dünyasında tüm 
dünya ülkelerinin gündeminin 
en önemli konusunun gıda 
olduğunu, mevcut durumun 
devam etmesi halinde bu 
tehdidin gelecekte artarak ciddi 
bir soruna dönüşebileceğini 
dile getiren GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer 
ise, “Gıda krizi meselesinin 
çözümünü, sebeplerin ortadan 
kaldırılmasına bağlı olduğunu 
düşünüyorum” dedi ve 
ekledi: “Meselenin sebepleri 
arasında küresel ısınmaya 
bağlı iklim değişikliği ve 
kuraklık gibi mücadele etmesi 
kolay olmayan, uluslararası 
kolektif çabalar gerektiren 

meseleler olduğu kadar, iç 
çatışmalar, ülkeler arası savaşlar, 
kaynak israfı ve korumacılık 
politikaları gibi meseleler de 
bulunmaktadır.”
Türkiye’nin kendine yetebilme 
politikalarını daha da 
geliştirmesi ve bu yönde yoğun 
çalışmalar yapması gerektiğini 
kaydeden Koçer, “Türkiye’nin 
üretim, tedarik, perakende, 
girdi gibi alt başlıklarda 
kapsamlı planlama politikaları 
üretmesi, uzun vadeli kalkınma 
planları hazırlaması ve gıda 
endüstrisiyle entegre sistemler 
geliştirmesi olası krizlere 
karşı dayanıklılığı artırabilir. 
Bizler geleceğimiz için 
sorumluluklarımızın farkında 
olarak değişimin bir parçası 
olmak zorundayız” İfadelerini 
kullandı.

PANELİSTLER ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI

Protokol konuşmalarının 
ardından gerçekleştirilen 
panelde ise FAO Türkiye 
Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül 
Selışık, sürdürülebilir tarım için 
kurumsallığın ve bilincin üst 
düzeyde olması gerektiğini ve 
bunların yanında yöneten bir 
akla ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Selışık, sürdürülebilir tarımın 
verimlilik, karlılık ve istihdam 
sağlayabileceğini, bütün 

bunları yapabilen bir sisteme 
geçildiğinde başarıyla ancak o 
zaman ulaşılabileceğine vurgu 
yaptı.
Gıda krizine karşı çözümün 
öncelikli olarak lokalde 
aranması gerektiğini dile 
getiren Gaziantep Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Bayram, 
lokaldeki insanların işin 
mutfağında olduğunu ifade 
etti. Ülkelerin ve şehirlerin gıda 
politikalarının o coğrafyalardaki 
şartlar dikkate alındığında farklı 
olması gerektiğini kaydeden 
Bayram, önümüzdeki en az 
10 yılın gıda yönünden zor 
olacağını, çünkü gıdanın çok 
daha kıymetli hale geleceğini 
söyledi.

Başkent Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ahmet Şahinöz de kent 
nüfusunun son birkaç yılda çok 
hızlı şekilde artış gösterdiğini, 
kendi kendine yeten, etini, 
sütünü üreten çiftçi sayısının 
büyük oranda azaldığını söyledi. 
Gıda güvencesindeki kaybın 
bundan kaynakladığını ifade 
eden Şahinöz, Türkiye’nin gıda 
sorununun daha önce de 
var olduğunu, bunun Rusya-
Ukrayna Savaşı ile biraz daha 
arttığını kaydetti.
“Gıda Krizi ve Gelecek” paneli 
soru-cevap bölümü ve plaket 
takdiminin ardından sona erdi.
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YOGA ETKİNLİĞİ 
DÜZENLEDİ

GAGİAD Sosyal Dayanışma ve Doğa Komisyonu tarafından düzenlenen; eğitmen Melissa Ekici 
Şahan eşliğinde gerçekleştirilen Yoga etkinliğinde; Üyelerimiz keyifli vakit geçirdiler.

aziantep Genç İş İnsanları Derneği 
(GAGİAD) Sosyal Dayanışma 
Ve Doğa Komisyonu tarafından 
düzenlenen yoga etkinliğinde 
üyelerimiz bir araya geldiler.
Eğitmen Melissa Ekici Şahan 

eşliğinde gerçekleşen etkinlikte doğa ve kuş 
sesleriyle günün stres ve yoğunluğundan 
uzaklaşarak yoga yapıldı. Etkinliğin oldukça 
keyifli geçtiğini belirten Komisyon Başkanı Özge 

Karadağ; ‘’ kadınlar olarak gün içerisinde iş 
hayatından ve hayatına kadar olan tüm süreçte, 
günümüz şartları sebebiyle vücudumuz stresle 
baş etmek zorunda kalıyor. Bugün burada 
doğayla baş başa kalmamız bizlere çok iyi geldi. 
Katılan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Etkinlik; LOVE YOUR BODY markasının detoks 
içecek ve atıştırmalık ikramı ardından fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.
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KADINLAR KURULU 
FONKSİYONEL TIPI 

KONUŞTU

AGİAD Kadınlar 
Kurulumuza bağlı 
Sosyal İlişkiler ve Eğitim 
Komisyonun düzenlendiği, 
Uzm.Dr. Sema Cesur’un 
konuşmacı olduğu 

"Bütüncül Sağlık İçin Biyoritme Uygun 
Yaşam Formülleri" konulu seminerde; 
günümüzde oldukça popüler olan 
hastalıkların ve rahatsızlıkların sebeplerini 
her birey için  kişisel ve özel olarak 
ele alan fonksiyonel tıpın gündelik 
yaşamımızdaki etki alanına dair konuların 
ele alındı. Söyleşi Uzm.Dr. Sema Cesur’a 
Komisyon Başkanı Elif Konukoğlu Kara’nın 
ağaç sertifikası hediyesi takdimi ardından 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GAGİAD Kadınlar Kurulumuza bağlı Sosyal İlişkiler ve Eğitim Komisyonu, Uzm.Dr. Sema 
Cesur ile bir söyleşi düzenledi.
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aziantepli sanayici 
ve iş insanları olarak, 
sorumluluklarımızı 
arttırmak ve dayanışma 
ruhunu geliştirmek 
yolu ile toplumun 

sosyo-ekonomik düzeyinin gelişimine 
katkıda bulunan  kurulan bir 
dernektir. GAGİAD Ailesi olarak, her yıl 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile birlikte 
hem şehrimizin hem de üyelerimizin 

heyecanını  tazelemenin gururunu 
taşımakta ve yeniliklerin öncüsü 
olmaktayız. Düzenlenen geceye; 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı 
Selin Akcan, GAGİAD Üyeleri ve eşleri 
katıldı.
GAGİAD Yaza Merhaba Partisi’nde DJ 
Hakan Kabil ve perküsyon ekibi sahne 
aldı.

Üyelerimiz Gaziantep Genç İş İnsanları  Derneği (GAGİAD) tarafından 
gelenekselleşen Yaza Merhaba Partisi’nde eğlenceli dakikalar geçirdi.

GAGİAD AİLESİ
YAZA MERHABA DEDİ

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ
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NASA UZAY 
SERGİSİNE ZİYARET

Kadınlar Kurulumuza bağlı GAGİAD Çocuk Komisyonu, Üyelerimiz ve üye 
çocuklarımızüzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’ne kurulan NASA Uzay sergisini gezdiler.

Kadınlar Kurulumuza bağlı GAGİAD 
Çocuk Komisyonu, Üyelerimiz ve 
üye çocuklarımızın ziyaret ettiği 
Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim 
Merkezi’ne kurulan sergi, NASA 
uzay görevlerine tanıklık etmiş 
gerçek boyuttaki eserlerin de içinde 
bulunduğu 200'ün üzerinde esere 
ev sahipliği yapmaktadır. 4 yıl içinde 
12 ülkede 4 milyondan fazla kişi 
tarafından ziyaret edilen NASA "Space 
Adventure" Uzay Sergisi’nde uzaydan 
gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı 
deneyimlemeyi sağlayan onlarca 
üst düzey teknolojiye sahip uzay 
enstrümanı yer almaktadır. Keyifli bir 
hafta sonu etkinliği olan bu ziyarette 
üyelerimiz ve üye çocuklarımız keyifli 
vakit geçirdiler.
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Dernek olarak ilk Avrupa 
Birliği projemizi yürüteceğiz. 
Bu anlamda öncülüğünü 
üstlendiğimiz 
projede yurtdışındaki saygın 
kurum ve kuruluşlarla çalışıp, 
farkındalık ve dönüşüm 
hareketi başlatacağız. GAGİAD 
olarak sahip olduğumuz 
misyon ve vizyonla ülkemizin 
ve dünyanın sürdürülebilir 
inşasında çok boyutlu 
bir dönüşümün aktörleri 
arasında yer alarak fayda 
sağlamak istiyoruz. Bu fırsatı 
Türkiye Ulusal Ajansına 
sunduğumuz projenin kabul 
edilmesiyle yakalamak istiyor, 
çalışmalarımızı daha üst düzey 
noktalara taşımayı hedefliyoruz” 
dedi.
Koçer; “Projeden sonuç olarak 
beklenen başarılarımız; Avrupa 
Yeşil Anlaşmasının yaklaşmakta 
olan pozisyonları için iş 
kadınlarını ve yeşil kadın 
girişimcileri yetiştirmek, iklim 
değişiklikleri, yeşil kalkınma 

ve BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin işlevsel haline 
gelmesine destek olmak, 
paydaşlarla ve aynı kapsamda 
çalışan kurum ve kuruluşlar 
arasındaki işbirliğini güçlü 
kılmak, mesleki eğitim alanında 
ortak projeler geliştirmek ve bu 
projelerin tanınırlığını artırmak 
olacaktır. Bu maddelerin hepsi 
gelecekte daha güvenli bir 
yaşamı kurmak için çok önemli 
bir adımı ifade etmektedir” 

şeklinde konuştu.
GAGİAD AB PROJESİNİN İLK 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

GAGİAD olarak 
koordinatörlüğünü 
üstlendiğimiz, Dayanıklı Bir 
Yeşil Kalkınma için İş İnsanları 
ve Yeni Katılanlar Arasında 
Bilgi Değerleme ve Farkındalık 
Diyaloğu Projemizin ilk 
toplantısını paydaşlarımızla 
gerçekleştirdik.
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GAGİAD’dan
AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ
2021 Yılı 2. Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında Küçük Ölçekli 

Ortaklıklar Projeleri kapsamında Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) 
tarafından sunulan “Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar 

Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu” isimli proje 67 başvuru arasından 8 
proje arasında yer alarak fonlanmaya hak kazanmıştır.

PROJE 15 AY BOYUNCA EŞ 
ZAMANLI OLARAK 5 ÜLKEDE 
YÜRÜTÜLECEK

Haziran 2022 tarihi itibariyle 
başlayan projenin ortakları 
olan kurum ve kuruluşlar 
arasında İspanya’dan Horizonte 
XXII, Lüksemburg’dan Yenilik 
ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Enstitüsü, Yunanistan’dan 
Bilimsel Araştırmalar Ulusal 
Merkezi ile Yunanistan Kadın 
Girişimciler Derneği yer alıyor.

ODAK NOKTASI İŞ İNSANLARI 
VE GİRİŞİMCİLER ARASINDAKİ 
YEŞİL DİYALOĞUN 
ARTTIRILMASI

Proje Türkiye’nin 11. Kalkınma 
Planı’ndan yola çıkarak 
sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli 
sektörlerde yetkinliklerin ve 
yenilikçiliğin geliştirilmesine 
öncelik verecektir. Proje yeşil 
kalkınma sürecini destekler 
nitelikte yeşil iş kollarına bağlı 
sektörlere kadın girişimcilerin 
katılımının arttırılmasını 
ve mevcut iş insanlarının 
Türkiye’nin ulusal ve ulusötesi 
düzeydeki yeşil kalkınma 
sürecine entegrasyonunu 
hızlandırmasına yönelik 
faaliyetler gerçekleştirilmesini 
amaçlamaktadır.

GAGİAD’IN MİSYONU KAMU, 
SİVİL TOPLUM VE ÖZEL 
SEKTÖR ARASINDA KÖPRÜ 
OLMAK

Proje kapsamında tüm 

ulusötesi ortak ülkelerde 
yeşil kalkınma sürecini 
destekler nitelikte çevresel 
değerlendirme toplantıları ve 
çalıştaylar düzenlenecektir. 
GAGİAD, bu proje yoluyla 
sektörde girişimcileri ve bu 
alanda çalışan kamu, sivil 
toplum ve özel sektördeki 
aktörleri bir araya getirmeye 
yönelik bir misyon edinmiştir. 
Bu kapsamda entegrasyon 
sürecine destek olmak için 
ulusötesi ortaklar ile birlikte 
rehber niteliğinde bir veri 
tabanı hazırlanacak ve rol 
model olacak iş insanları ise 
kısa filmler çekilecektir. Proje 
sonunda ulusötesi düzeyde 
bir webinar semineri de 
gerçekleştirilecektir.

KOÇER; “YEŞİL DİYALOG, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMANIN YOL HARİTASI 
NİTELİĞİNDEDİR”

Konuya ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
GAGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer; 
“Günümüzde dünya ekonomisi; 
küresel ısınma ve iklim 
değişikliği riskine karşı 
sürdürülebilir ekonomiyi ve 
yaşamı yeniden oluşturma 
arayışı içindedir. Bu bağlamda 
yeşil diyalog, sürdürülebilir 
kalkınmanın yol haritası 
niteliğini taşımaktadır. Bizimde 
bu proje ile amacımız; mesleki 
eğitim alanında yeşil kalkınma 
temelli kararlar alınmasına 
katkıda bulunarak, Avrupa 
Birliği düzeyinde bilgi ve 
farkındalık düzeyini arttırmak 
ve işbirliğini desteklemektir
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BAŞKAN CİHAN KOÇER GAPSHOES 
FUARI’NIN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Şehrimizde terlik ve ayakkabı üretim sektörünün 
giderek güçlenmesi girişim ve yatırımları 
artırmıştır. Bunun sonucu Gaziantep üretimde 
odak noktası haline gelmiştir. 
GAPSHOES, yeni pazarlara açılmak ve ulaşmak 
isteyenlerin bir araya geldiği, sektörel olarak 
kıymetli buluşmaların gerçekleştiği Türkiye’nin 

önemli fuarlarından biridir. GAGİAD olarak 
şehrimizin her adımında daha da gelişmesine 
ve güçlenmesine destek olmak bizim en önemli 
gayemizdir. Bu gaye ile fuara olan desteğimizi 
belirtmek amacıyla Yönetim Kurulu Başkanımız 
Cihan koçer fuarın açılış törenine katılım 
sağlamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Cihan Koçer; 33. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi 
Kış Fuarı'nın (GAPSHOES) açılış törenine katılım sağladı.

0850 202 0 252
www.enyakit.com.tr

EN YAKIT, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ELEKTRİKLİ ARAÇLARINIZLA
ÖZGÜRCE SEYAHAT ETMENİZİ SAĞLAYACAK

YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYON AĞINI KURUYOR

*En Yakıt elektrikli şarj ağı istasyon bayilik talepleriniz için bayi@enyakit.com.tr e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz.
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GAGİAD ÜYELERİ YEMEK 
ORGANİZASYONUNDA BULUŞTU

Derneğimizin kuruluş yılından itibaren geleneksel hale gelen üyeler arası yemek 
organizasyonunda üyelerimiz, bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiler.

Yemekte; GAGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve üyelerimiz bir 
araya geldi. GAGİAD Üyeler arası 
yemek organizasyonu fasıl eşliğinde 
gerçekleşmiş olup, üyelerimizden Murat 
Özkaya ve Tuncay Özmermer’ in doğum 
günleri kutlandı.
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Birileri size: “Herkes nelere üzülüyor sen 
buna mı üzüleceksin? Milletin ne dertleri 
var…” dedi diye belki üzüntünüzü,
“Ayşeler çok üzgün kızım şimdi onların 
yanında böyle çok gülüp,eğlenme” 
dedikleri için mutluluğunuzu,
“Evde olan evde kalır, aile dışarıda hep 
mükemmeldir” dedikleri için belki de 
çoğu duygunuzu bastırmış, yok saymış, 
görmemiş olabilirsiniz.

İşte yoga bu duyguların açığa çıkmasını, 
bunları görmenizi sağlarken çalışmalarda 
bunlarla baş edecek gücü size verir.
Konuşlanan duyguların hepsini görmeli 
ve kabul etmeliyiz ki duygular gelsin ve 
geçsin. Böylelikle hem yeni duyguları 
yaşamaya alan açmış hem de enerji 
dengemizi koruyarak hayatımızın akışında 
kalmış oluruz.
O yüzden yoga bir hareketi yapma değil 
olma halidir.

Herkesin mata çıkması için vakti vardır ve 
o vakit gelince mata gelecektir gerek spor 
için olsun gerek kendine bakmak için.
Ve her mata gelen yogi hazır ve istekli 
olduğunda matta kendiyle buluşacaktır.
Yeter ki mata gelsin, yola çıksın…

Ne demiş Hz. Mevlana
“Sen Yola Çık, Yol Sana Görünür”

KENDİNE DOĞRU BİR 
YOLCULUK: YOGA

Melis ŞENEL

Yoga çoğu kişi tarafından sadece spor amaçlı 
yapılsa da aslında kişinin kendi özüne, hislerine 
doğru bir yolculuk.
Çünkü ruhumuzda yaşadığımız bütün duygular 
bedenimizde konuşlanır.
Çok derinden değil daha uzaktan bakmak 
istediğimizde hepimiz aşık olunca midede 
uçuşan kelebekleri, artan kalp atışını hissetmiş 
veya duymuşuzdur. Üzüldüğümüzdeki kalp 
ağrısını, duygusal açlığı… Bunlar en bilinenleri 
olsa da aslında ruh ve beden bütündür ve bütün 
hisler bedende yer alır. 
Biz klima önünde oturduğumuz için boynumuz 
tutuldu sanarız, aslında affedemediğimiz konular 
veya kişilerin enerjisi bedenimize fazla gelmiştir 
ve ruh “bunun kendine verdiği zararı göreceği 
yok en iyisi klimanın önüne oturalım bir boynu 
tutulsun ki buradaki enerji sağılma ihtiyacını 
görsün, bu sorunu çözsün”der.
Ve biz bu sorunu çözmediğimizde bedende 
hastalıklar ortaya çıkar.
Sağıltmadığımız enerji bize kefaret ödetir.
Çünkü o enerjinin çıkması gerekir.
Hastalanma ilk enerji düzeyinde başlar eğer fark 
edilmezse sonrasında kefaretleriyle karşımıza 
çıkar.
Yoga bizim enerji düzeyindeki bu enerji 
dengesizliklerini algılamamıza “Beden 
Farkındalığı” ile yardımcı olur.
Örneğin Hatha Yoga ve Vinyasa Yoga Pozlarında 
bir çok uzuva farklı komut vermeye çalışırken 
ordaki hisleri fark ederiz. Pratikler arttıkça 
beden farkındalığımız artar. Ve bedendeki 
olan değişimleri anlık farkettikçe o anki duygu 
araştırabilir ve ana sebebini anlayabiliriz. 
Yin Yogada ise bedeni ve kasları gevşek bırakarak 
eklem sağlığını korurken bıraktığımı sadece 
kasları kasmak değil yok saydığımız, görmek 
istemediğimiz ve içimize attığımız hisler olabilir.
Özellikle travmalar ve yaşamadığımız duygular 
kalçamızda konuşlanır, Yin Yoga da kaça açıcı 

hareketlerde ise o duygular açığa çıkabilir;
Öfke, üzüntü hatta bazen mutluluk…

Namaste

Melis ile Yoga



TEYMUR 
ŞİRKETLER GRUBU

Bulunmuş olduğumuz

yaşadığınız her deneyime
değer katmak için çalışıyoruz...

tüm sektörlerde
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Ertuğrul Sinan 
GÖYMEN

Aybüke 
GÜLLÜOĞLU

Ertuğrul Sinan 
Göymen. 07.04.1997 
Gaziantep 
doğumluyum. 
İlkokul ve ortaokulu 
eğitimimi Özel Seçkin 
Koleji’nde, liseyi 
Yasemin Erman Balsu 
Anadolu Lisesi’nde 
tamamladım. 

1998 yılında Mehlika-
Fatih Mehmet 
Güllüoğlu’nun 3. ve  
en küçük çocuğu 
olarak Gaziantep’te 
doğdum.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Kendinizi tanıtır mısınız?

Daha sonra Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 
mezun oldum. 2016 yılında aile 
şirketimizde çalışma hayatıma giriş 
yaptım ve halen aile şirketimizdeki 
görevime devam etmekteyim. Aynı 
zamanda Gaziantep Ticaret Odası, 
Demir Çelik Sac Profil İmalat ve 
Satıcıları Meslek Komitesi üyesiyim.

İş yaşamına nasıl başladınız?    

Üniversiteye yeni başladığım 
dönemde aynı zamanda aile 
şirketimizde çalışma hayatına 
başladım. Çalışma hayatıma 
başladıktan çok kısa bir süre 
sonra babamın acı kaybı ile 
şirketin yönetim sürecine dahil 
oldum. Yöneticilik sürecinden 
dolayı üniversite eğitimime 1 yıl 
kadar ara vermek durumunda 
kalsam da daha sonraki zamanda 
hem yöneticilik hem üniversite 
eğitimimi aynı anda devam ettirerek 
eğitimimi tamamladım. Halen de 
aile şirketindeki görevime devam 
etmekteyim.  

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Şirketimiz demir çelik ürünlerinin 
ticareti ve üretimi alanında faaliyet 
gösteriyor. Demir çelik sektörü; 
savunma sanayi, ağır makine, 
makine, ulaşım, inşaat, beyaz 
eşya, otomotiv, gemi imalatı gibi 
geçmişten günümüze toplumların 
sanayileşmesi, kalkınması ve 
gelişmesindeki stratejik öneme sahip 
sektörlere hammadde sağlamaktadır. 
Gaziantep, ürün çeşitliliği her 
geçen gün artan bir sanayi şehri 
olması açısından diğer sektörlerin 
gelişimine bağlı olarak sektörümüzün 
önünün daha açık ve gelişebilir 
olduğunu düşünüyorum.

Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz 
sektördeki ürünlerin ve hizmetlerin 
çeşitliliğini arttırmak, rekabetçi 
fiyatlar sunmak ve çözüm ortağı 
olduğumuz sektörler arasında 
bilinirliliğimizi ve faaliyet alanlarımızı 
geliştirmek. Önümüzdeki yıllarda 
Osmaniye Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan yatırımımızın 
kapasite arttırımında bulunmak 
ve benzer yatırımları farklı 
lokasyonlarda da faaliyete geçirerek 
hedefimizi daha üstlere çıkarmayı 
bu sayede sadece Gaziantep’e 
özgü bir marka değil uluslararası 
platformlarda tanınır bir marka şirket 
haline gelmeyi amaçlıyoruz.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Geçmişin kurum kültürünü, bilgi 
ve tecrübelerini değişen ve 
gelişen koşullara uyum sağlaması 
açısından sistematik yaklaşımlarla 
sentezleyerek kuşaklar arası köprü 
vazifesi görmek ve şirketlerin 
kurumsallaşma süreçlerini 
tamamlamalarına yardımcı olmak. 
Arge ve ürge yatırımlarının daha 
fazla önemsenmesini sağlayarak 
kaliteyi arttırıcı yatırımlara yön 
verebilmek. Bunların yanı sıra 
katma değeri yüksek yeni ürün ve 
hizmet tasarımlarıyla Gaziantep’ten 
uluslararası alana yayılacak marka 
değerlerin oluşturulmasını sağlamak 
biz genç girişimcilerin üstlenmesi 
gereken rollerdir.
  
GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Gaziantepli genç iş insanı olarak, 
küreselleşen dünya üzerinde 
değişen ve gelişen koşullara karşı 
Gaziantep’in hak ettiği yeri alması 
için hizmeti borç bilen yapının 
içerisinde bulunmayı, üyelerin iş 
hayatındaki bilgi ve tecrübelerinden 
faydalanmam gerektiğini ve gerektiği 
noktalarda kendi tecrübelerimi 
aktarmayı amaçlıyorum.

Kendinizi tanıtır mısınız?

İlkokuldan liseye kadar olan eğitim 
öğretim hayatımı Gaziantep Kolej 
Vakfı Okullarında tamamlayıp 
İstanbul Biruni Üniversitesi çocuk 
gelişimi bölümünden mezun 
oldum. Ayrıca İstanbul Atatürk 
Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
ön lisans bölümünü de bitirdim. 
Çocukluk hayalim olan mesleğimi 
yapmamda ailem bana tam 
destek oldu. Eğitim ve öğretim 
hayatımı bu şekilde tamamladım. 
Kendimi geliştirmek adına ticaretle 
ilgili seminer ve konferans gibi 
etkinliklere katılmaktayım. Şu 
anda aile şirketimiz olan Güllüoğlu 
Alüminyum firmamızda yönetim 
kurulu üyesi olarak iş hayatıma 
devam etmekteyim.

İş yaşamına nasıl başladınız?    

Küçük yaştan beri boş 
zamanlarımda ve tatillerde aile 
şirketimizde çalışarak ailemin 
iş hayatındaki çalışmalarını 
gözlemledim.
Üniversite yıllarında İstanbul 
Amerikan Koleji’nde iki dönem 
stajyer öğretmen olarak görev 
yaptım. Eğitim öğretim hayatımı 
tamamlayıp Gaziantep’e 
döndüğümde Masal Vadisi 
Anaokulunda da 2 dönem öğretmen 
olarak çalıştım. Daha sonra 
pandemi sürecinde aile şirketimizde 
muhasebe bölümde çalışmaya 
başlayarak ticaret hayatına atıldım. 
2020 yılından itibaren alüminyum 
sektöründe ki aile şirketimizde 
aktif bir şekilde çalışmaya devam 
ediyorum. Hedefim, aile şirketimizi 
daha iyi yerlere taşınmasında 
elimden gelenin en iyisini 
sunmaktır.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Sadece sektör anlamında değil 
ülkemiz olarak kısmen zor bir 
dönmeden geçiyor gibi olsak 

da ülkemizin gücüne olan 
inancımdan dolayı en kısa sürede 
toparlanacağına ve eskisinden daha 
güçlü bir şekilde yolumuza devam 
edeceğimize inancım tamdır.

Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Bulunduğumuz sektör ve konum 
devam ettiği sürece gelişim değişim 
içerisinde her sektörde olduğu gibi 
rekabetin bulunduğu süreçlerden 
geçiyoruz. Dinamik ve yenilikçi bir 
tutum sergilemeliyiz. Bir  kadın 
olarak en büyük hedefim, kadınların 
iş dünyasında eleştirmek yerine 
değiştirmeyi deneyen bir tutum 
sağlamasına katkıda bulunmaktır. 
Yeni projelerim arasında gelişme 
aşamasında olan teknolojinin 
ilerlediği son dönemde e-ticaretle 
ilgilenmekteyim.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Önce saygıdeğer aile büyüklerim ve 
yol gösterenlerim sayesinde bilgi ve 
teknolojinin de getirdiği imkanları 
kullanarak Gaziantep sanayisi 
ve ticaretine gelişimi yönünde 
katkılar sağlamak hedefimdir. Genç 
bir beyin olarak aileme faydalı 
olacağımı düşünüyorum.

GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Saygıdeğer babamın da, 
derneğimizin kurucu üyelerinden 
olmasından dolayı küçüklüğümden 
beri içinde bulunduğum bir 
dernektir. Şehrimizin en güzide 
topluluğu olan derneğimizin, 
Gaziantep’te iş hayatımda 
gelişimime katkıda bulunacağından 
şüphem yoktur. GAGİAD ailesinde 
olmaktan gurur ve mutluluk 
duyuyorum. Ben de bu derneğin 
bir üyesi olarak derneğimize ve 
kişisel gelişimime katkıda bulunmak 
istiyorum.
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Kendinizi tanıtır mısınız?

Özyeğin Üniversitesinde başladığım 
Endüstri Mühendisliği eğitimimi , 
Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 
İşletme fakültesinde devam 
ettirmekteyim . 2015 yılından itibaren 
aile şirketimiz olan Göymen Food ’da 
aktif görev almaya başladım. Şu anda 
da şirketimizde yönetim kurulu üyesi 
olarak çalışmaktayım.

İş yaşamına nasıl başladınız?        

Küçük yaşlarımdan itibaren aile 
şirketimize ilgi duyar ve merak 
ederdim. Bu sebepten tatillerde ve 
her boş vaktimde babamla birlikte 
iş yerine gider ve üretim sürecini 
yakından öğrenmeye çalışırdım. 
Bu ilgim sayesinde Gaziantep’e 
döndükten sonra firmamızdaki üretim 
ve satış sürecinin her bir adımını 
öğrenmek için her bölümde aktif 
görev alarak kendimi geliştirmeye 
çalıştım. Edindiğim tecrübeler ve 
bilgiler sayesinde her gün daha 
üretken ve verimli olabilmek için 
çalışmaya devam ediyorum. 

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Bilindiği üzere makarna ve un 
üretiminde Gaziantep lider 
konumda olup hem iç hem de dış 
piyasada etkin bir rol oynamaktadır 
.Bu ürünler temel gıda ürünleri 
olduğundan ve artan dünya 
nüfusunun tüketim yoğunluğundan 
dolayı talep düzenli olmaktadır. 
Gaziantep’te sektörümüzde faaliyet 
gösteren firmalar bu talebi rahatlıkla 
karşılamaktadır. Hızlı geri dönüş ve 
anlık piyasa takibi ile Gaziantep bu 
sektörlerde öncelik göstermektedir.
 
Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Firmamız düzenli periyotlarla 
Ar-Ge çalışmaları yaparak kalite 
segmentini daha da arttırmayı 
hedeflemektedir . Bir diğer Hedefimiz 
her sene daha geniş pazarlara 
ulaşıp , marka değerimizi ve 
bilinirliğimizi arttırmaktır . Buna ek 
olarak düzenli olarak kapasite ve 
ürün çeşidinde artışa giderek daha 
fazla kitleye ulaşmayı hedefliyoruz.  
Dünya genelinde  enerji krizine 
farkındalığımızdan  ve üretim 
sürecimizin sürdürülebilirliğini  
arttırmayı hedeflediğimizden dolayı 
yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi 
yatırımlar yapmaktayız.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Bizden önceki nesillerin sanayi 
ve üretim sektöründe yapmış 
oldukları yatırımlar ve çalışmalar 
sayesinde Gaziantep bu konuda 
lider konumdadır . Onlardan 
aldığımız ilhamla birlikte, yeni 
nesilin açık görüşlülüğü ve sahip 
oldukları teknolojik imkanlar 
sayesinde Gaziantep’te ticaret ve 
sanayi hayatını çok daha ileriye 
taşıyabileceğimizi düşünüyorum .  
 
GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Ülkemizin ve Gaziantep’in en değerli 
STK’larından biri olan GAGİAD a 
üye olmak benim için önemliydi 
. Derneğimiz, genişletmekten 
mutluluk duyduğum çevremi 
gerek şehir içi gerek şehirler arası 
daha fazla arttırmakta ve sosyal 
yardımlaşma alanında daha fazla 
etkin rol oynamak için çok önemli 
fırsatlar sunmaktadır . GAGİAD 
ailesinin bir üyesi olarak bu fırsatları 
değerlendirebiliyor, hem iş hem de 
sosyal hayatıma sağladığı katkının her 
geçen gün artacağına inanıyorum..

Bertan 
GÖYMEN

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

1995 Gaziantep 
doğumluyum. 
İlk okuldan lise 
eğitimimin sonuna 
kadar eğitim hayatımı 
Gaziantep Kolej 
Vakfında tamamladım. 
.

Beyhan Can 
GÖREN
Şubat 1995’te 
Gaziantep’te doğdum. 
İlk, orta ve lise 
eğitimimi Sanko 
Kolejinde ve lisans 
eğitimimi Özyeğin 
Üniversitesi Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı bölümünde 
tamamladım. Mimariye 
çok küçük yaşlarımdan 
bu yana aile işlerinin 
de etkisiyle hep 
ilgiliydim ve bu 
merakım ilerleyen 
yaşlarda hep devam 
etti.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Kendinizi tanıtır mısınız?

Üniversite mezuniyetimin son yılları 
itibariyle aile şirketimiz olan Mopa 
Mutfak’ ta çalışmaya başladım ve hala 
Mopa Mutfak ürün geliştirme, pazarlama 
ve tasarım stüdyolarında aktif olarak 
çalışmaktayım. Haziran 2022’de evlendim.

İş yaşamına nasıl başladınız?        

Mimariye ilgim küçük yaşlarımdan 
beri hep vardı, küçüklüğümde aile 
büyüklerimle inşaatları gezip onların 
işle ilgili yaptığı sohbetleri hep dikkatle 
dinlerdim, onların sektördeki tecrübelerinin 
bana kattıkları ile okulu bitirip mezun 
olduğumda aile şirketimizin üretim ve 
pazarlama bölümünde iş hayatına atıldım. 
AR-GE tanımı şirket içi toplantılarda 
önemini gözlemlediğim bir şeydi, ben 
de çalışmaya başladığımda ilk olarak 
malzeme ve tasarım anlamında sektördeki 
yenilik ve gelişmeleri araştırarak, mobilya 
sektörünün olmazsa olmazı olan yeni 
ürünler tasarlamak ve üretim teknolojileri 
geliştirme vizyonumuzu devam ettirmeyi 
amaçladım.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Mopa Mutfak birçok farklı ilde ve ülkede 
60’ın üzerinde satış noktası bulunan bir 
şirkettir bayilerimizden ve iş hayatından 
edindiğim tecrübeler doğrultusunda 
Gaziantep’ in üretim konusunda çok 
gelişmiş bir şehir olduğunu söyleyebilirim, 
bu her ne kadar pozitif bir durum 
gibi görünse de ne yazık ki mobilya 
sektöründe göz ardı edilen detaylarla 
üretim yapan çok sayıda firma yer 
almakta. Bu üreticiler belirli standart ve 
kalite çizgisi olmaması ve çarpık fiyat 
politikalarıyla üretim standartlarını ne 
yazık ki geriye çekmektedir. Gaziantep 
gelişmiş sanayisine rağmen bu anlamda 
sıkıntı yaşanan illerden biridir. Üretim 
kaliteleri ve doğru malzeme kullanımı 
konusunda tüketiciyi bilinçlendirmeyi 
temel vizyonumuz haline getirerek yerel 
firmaların ulusal ve uluslararası alanda 
kaliteli ve rekabetçi üreticiler haline 
gelmelerini arzu etmekteyim.
 
Yeni projeleriniz var mı? 

Hedefleriniz nelerdir?

Şirketimizin uluslararası faaliyetlerini 
arttırıp ihracat rakamlarımızı yukarıya 
taşıma konusu şu anda temel odak 
noktamız haline gelmiş durumda. 
Üretim konusunda çok uzun yıllardır 
sahip olduğumuz uluslararası sertifikalar 
sayesinde özellikle Avrupa ve Amerika 
kıtalarında her geçen gün artan 
hacimle yeni satış noktaları açmaktayız. 
Şirketimizin temel hedefi sektördeki 
payımızı büyütüp daha büyük ihracat 
rakamlarına ulaşmak. Şu anda uluslararası 
pazarda ucuz ama kaliteli olduğu 
için tercih sebebi haline gelen Türk 
markalarının önümüzdeki dönemlerde 
rekabetçi stratejiler uygulayarak büyük 
aktörler haline gelmesini beklemekteyiz.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin gibi 
genç girişimcilerin rolü nedir?
 
Gaziantep’te genç ve eğitimli iş 
insanlarının varlığı arttıkça bilinçlenen 
toplum elbette ticaret hayatının ve 
sanayinin gelişiminde büyük rol 
oynayacaktır. Bilinçli üretim ve tüketim 
felsefesini ileriye taşıyacak temel unsur 
da genç girişimcilerin varlığıdır diye 
düşünmekteyim. Bizler gibi dinamik 
olarak adlandırılan genç iş insanlarının 
teknoloji çağı alışkanlıklarıyla yapmış 
olduğu araştırmalar ve almış oluğu 
eğitimler sayesinde Gaziantep iş 
hayatını geliştirmekte önemli bir katkı 
sağlayacağına inanıyorum.

GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Gagiad kurucu üyelerinden olan babam 
ve annem sayesinde doğduğumdan 
beri içinde bulunduğum Gaziantep’in 
en önemli derneklerinin başında yer 
almaktadır. Hem iş hem de sosyal 
anlamda kendime çok şey katacağını 
düşündüğüm için ben de üye olmaya 
karar verdim. Ben ve benim gibi yeni 
üye olan arkadaşlarım ile Gagiad’ın bu 
kimliğini annelerimiz ve babalarımız gibi 
ileriye taşımak amacındayım. Sosyal 
ve kültürel faaliyetler ile topluma olan 
sorumluluklarımızı da yerine getirerek 
başta Gaziantep’e olmak üzere ülkemize 
katkıda bulunmak istiyorum.
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Esat TEYMUR

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Burak FADILOĞLU

1992 yılında 
Gaziantep’te doğdum. 
Lise eğitimimi Özel 
Sanko Okullarında 
aldım. Üniversitede 
başlayan yabancı dil 
hazırlık dönemini 
King’s College 
Oxford’ta 
tamamladım. 

26 Ağustos 1993 
Gaziantep doğumlu, 
evli ve bir çocuk 
babasıyım. İlk ve orta 
öğretimimi Gaziantep 
Kolej Vakfında, lise 
öğretimimi ise Özel 
Sanko Okullarında 
tamamladım.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Kendinizi tanıtır mısınız?

Lisans eğitimim için Türkiye’ye 
dönüp TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nden 
mezun oldum, akabinde University of 
California Irvine’da Pazarlama Sertifika 
Programı’na katıldım. Vatani görevimi 
yaptıktan hemen sonra aktif olarak iş 
hayatına atıldım. 

İş yaşamına nasıl başladınız?        

İş yaşamına çocukluk yıllarımda ecza 
depomuzda çalışarak başladım ve 
Gaziantep’ e dönene kadar farklı 
firma yapılarını deneyimlemeye 
çalıştım. Lisans eğitimim sırasında 
Koluman firmasının Satış 
departmanında ve Borusan Holding 
İç Denetim bölümünde staj yaptım. 
Amerika’da tamamlamış olduğum 
sertifika programının ardından 
Keiretsu Forum SoCal şirketinde, 
girişimcilerin iş fikirlerini yatırımcılara 
sunmak üzere Kaliforniya eyaletinden 
sorumlu Forum yönetim ekibinde 
görev aldım. Türkiye’ye dönüp askerlik 
görevimi tamamladıktan sonra 
kuzenimin  firması olan CBF Tekstil’de 
Sosyal Uygunluk Departmanı’nın 
kuruluşundan ve yönetiminden 
sorumlu oldum.
2019 yılında İstanbul’dan Gaziantep’e 
dönüş yaptım ve  sağlık sektöründe 
55 senedir faaliyette olan şirketimizin 
yanı sıra dede mesleğim olan inşaat 
sektöründeki çalışmalara yoğunluk 
verdim. Dedem, Gaziantep’in kayıtlı 
ilk İnşaat Mühendisi. Bu anlamda 
ailemin sektördeki tecrübelerinden 
yararlanarak 3 senedir konut ve 
ticari yapı projelerimiz üzerinde 
çalışıyorum. Eş zamanlı olarak 
tarımsal ürünlerle ilgili bir marka 
yarattım ve bu sektörde devam eden 
yatırımlarım mevcut.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Sağlık, inşaat ve gıda sektörleriyle 
ilgili olarak fark yaratılacak noktalara 
ve sektörün açıklarına odaklanıldığı 
müddetçe birçok fırsat olduğunu 
düşünüyorum. Her günü kusursuz 
geçen bir işletmenin varlığına 
inanmak mümkün değil ancak 
içinde bulunulan koşullara göre 
hamleler yaptığımızda Yin ve Yang 
gibi dengede kalabilmek mümkün. 
Riskleri bölmenin; güvende ve 
esnek olmamıza katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.

Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Gıda sektöründe üretim yapmayı 
planladığımız otomasyon tabanlı bir 
yatırımımız mevcut.
Standardizasyon odaklı üretim 
bilinciyle hareket edip katma değerli 
yan ürünlere de eğilerek iç ve dış 
pazarda söz sahibi olmak temel 
hedeflerimiz arasında. Eş zamanlı 
olarak yeni konut projelerimizi de 
hayata geçirmeye devam ediyor 
olacağız.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Her neslin yeni bir nefes olduğuna 
inanıyorum. Teslim aldığımız bayrağı, 
üslerimizin tecrübeleriyle harmanlayıp 
çağa ayak uyduracak şekle getirerek 
katma değer yaratmak en temel 
rollerimizden olmalı.

GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Derneğin dinamizminin; şehrimize, 
topluma, tüzel & gerçek kişilere 
yansıdığını düşünüyor ve bu canlılığın 
bir parçası olmayı diliyorum.

Kendinizi tanıtır mısınız?

Üniversite eğitimimi ise Yeditepe 
Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 
tamamladım. Daha sonra 2016 yılında 
Gaziantep’e dönerek iş hayatıma 
başladım.

İş yaşamına nasıl başladınız?        

İş yaşamına küçük yaşlarda ailemin 
yanında işe giderek başladım. Her 
yaz tatili farklı deneyim ve farklı 
tecrübe olduğunu şimdilerde fark 
ediyorum. Mimarlığı şeçmemde ki 
en büyük sebeplerden biri küçük 
yaşlardan inşaat sahasına girmemden 
kaynaklanıyor. 2016 yılından itibaren 
tahsilli olarak, kendi firmamı kurdum 
ve iş hayatıma başladım. Şimdilerde 
ise müteahhitlik ve proje uygulama 
olarak iş hayatıma devam ediyorum.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Gaziantep’te inşaat sektörüne ben 
üçüncü kuşak olarak girdim. Son 20 
yıldır gelişen teknoloji ile sektörde 
yapım süreleri ve ağır işçi yükleri 
epey bir azaldı. Bunun daha da 
hızlanacağı ve sektörde daha katma 
değerli projeler ve fikirlerin oluşacağı 
kanaatindeyim. Fakat ekonomik 
anlamda bu tam tersi yönde sektörü 
kamçılamaktadır. Kısa vadede 
bununda aşılacağını ve bulunduğumuz 
konum itibariyle daha da itici güçle 

sektörün ilerleyeceğini düşünüyorum. 

Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Farklı lokasyonlarda devam eden 
projelerimiz ve tamamlanan 
projelerimiz var. Daha çok ticari proje 
olarak devam ettiğimiz sektörde 
konut projesi olarakta çalışmalarımız 
devam ediyor. Yapılacak projelerde 
insan yaşam kalitesini ve huzurunu 
arttıracak kaliteli yapılar yapma 
hedefinde olacağız. 

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Gaziantep’te kuşaktan kuşağa 
devam eden aile ticaret hayatımızı 
bir sonraki nesile, yeniliklere ve 
teknolojiye ayak uydurarak aktarmak 
en büyük hedefimiz olmalıdır. Tabi 
bunu büyüklerimizden öğrendiğimiz iş 
ahlağı ve tecrüberiyle harmanlayarak 
yapmamız daha sağlıklı olacaktır.

GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Gagiad, Gaziantep şehrimizin sosyal 
ve iş hayatı anlamında yıllardır en 
öncü kuruluşların başında gelmektedir. 
Ve bunu devam ettirecek nesillere 
ihtiyacımız var. Gagiad’a üye olma 
amacım bu tür etkinliklerde derneğe 
katkı sağlamak ve değer katmaktır.
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Emre  ÖZMEN

2014 yılında VKV 
Koç Özel Lisesi’nden, 
2018 yılında ise Koç 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun 
oldum. 

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

İbrahim 
KALEOĞLU

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

1992 Yılı’nda 
Gaziantep’te 
doğdum. İlk, orta 
ve lise öğretimini 
Gaziantep Kolej 
Vakfı’da okudum. 2010 
yılında Amerika’nın 
Washington DC 
eyaletinde bulunan 
Harriet Fulbright 
College kurumundan 
mezun oldum.

Kendinizi tanıtır mısınız?

4 senedir Avukatlık mesleğini icra 
ediyorum ve halihazırda RAD Tekstil 
Yönetim Kurulu Üyesi’yim. 

İş yaşamına nasıl başladınız?        

İş hayatı, çocukluk döneminde dahi 
benim için yabancı bir kavram 
değildi. Küçük yaşlardan itibaren 
ticaret hayatını öğrenme ve aile 
mesleği itibariyle sanayiciliği yakından 
gözlemleme fırsatı buldum.
Eğitimimin ardından İstanbul’da, 
Prof Dr. Duygun Yarsuvat’ın hukuk 
bürosunda Stajyer Avukat olarak 
iş hayatına başladım. 1 yıllık staj 
döneminin ardından ise 3 sene 
boyunca Avukatlık yaptım. Bu 
dönemde, özellikle Ceza Hukuku 
alanında çalıştım ve birçok yüksek 
profilli davada Vekillik görevi 
üstlendim.
Halihazırda ise Avukatlık mesleğine 
devam ederken RAD Tekstil Yönetim 
Kurulu Üyesi’yim. Farklı alanlarda 
tecrübe kazanmanın, böylece 
insana ve hayata dair daha geniş 
bir bakış açısına sahip olmanın iş 
hayatında oldukça kıymetli olduğu 
kanaatindeyim.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Gaziantep Sanayisi, köklü ve güçlü bir 
sanayi; ancak Pandemi sonrası küresel 
ölçekte artan talep ve büyüme, 
neredeyse tüm sektörler için şu anda 
gerilemiş durumda. Her ne kadar, bu 
global gerileme ve mevcut ekonomi 
politikaları sebebiyle belirsizliğin 
yüksek olduğu günler yaşansa da, 
üreticilerin bu süreçten daha güçlü ve 
motive şekilde çıkacağına inanıyorum.

Faaliyet gösterdiğimiz enerji, 
ambalaj ve gıda sektörleri ise, zaruri 
ihtiyaçlara karşılık veren, kadim ve 
kalıcı sektörler. Dolayısıyla, sektördeki 
oyuncular kararlılık ve işbirliği 
içerisinde, başarıya giden mevcut 
rotalarından sapmayacaklardır.

Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Genç bir iş insanı olarak öncelikli 
hedefim, çevreye ve insana fayda 
sağlayacak,katma değeri yüksek ürün 
ve hizmetler ortaya koymak.
Bu ürünlerin yüksek kalite ve hacimde 
üretilmesini ve ihracatını sağlamak 
ise, ülke sanayisini ve ekonomisini 
bir adım daha ileriye taşımak adına 
hayati öneme sahip.

Dolayısıyla yeni sektörlerde, insanı ve 
çevreyi merkeze alan sürdürülebilir 
yatırımlar yaparak şehrimiz ve 
ülkemiz adına değer yaratmak, 
genç iş insanları olarak görevimiz 
niteliğinde.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Gaziantep’in ticaret ve sanayi hayatı, 
köklü aile şirketlerinin çoğunlukta 
olduğu bir yapıya sahip. On yıllardır, 
yüksek üretim ve ticaret gücünün 
artarak sürmesi ise, yeni kuşakların 
ve yenilikçi girişimcilerin bu şirketleri 
ileriye taşıması ile mümkün olmuş.

Yıllara dayanan yüksek tecrübe ile 
yeni bakış açılarının birleşmesi, 
günümüzde de başarının anahtarı 
niteliğinde. Bu geleneği devam ettiren 
genç girişimcilere düşen ise, her 
zaman için daha iyiyi hedeflemek ve 
yeni atılımlara liderlik etmek.

GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

GAGİAD, ailemin uzun yıllardır üyesi 
olması sebebiyle, çocukluktan itibaren 
adeta içerisinde büyümüş olduğum 
bir dernek. GAGİAD ailesinin bir 
parçası olma noktasındaki en büyük 
motivasyonum ise, sanayiye, ticarete 
ve nihayetinde insana fayda sağlayan 
eşsiz projelere katkı vermek ve yeni 
fikirlere öncülük etmek.

Tabi ki bu yolculukta, ekonomiye 
değer katan mevcut üyeler ile iş 
birliği içerisinde olmak da çok 
önemli. Yalnızca iş hayatında değil, 
sosyal hayatta da insanın kendisini 
geliştirmesini sağlayan bu ailenin 
bir parçası olmaktan dolayı mutluluk 
duyuyorum.

Kendinizi tanıtır mısınız?

2011 yılında başlamış olduğum 
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme 
fakültesinden 2015 de öğrenimimi 
tamamlamış bunlmaktayım. 

İş yaşamına nasıl başladınız?        

Küçük yaşlardan itibaren aldığım 
eğitimlerden sonra ilgi ve heyecan 
uyandırmaya başlayan üretim öğretim 
yıllarımın son dönemlerinde edindiğim 
tecrübeler ile daha ilgi çekici hale 
gelmişti.
Öğretimimi tamamladıktan sonra aile 
firmamız olan Ritaş Holding bünyesinde 
çalışmaya başlayarak üretimi gözlem 
yapma ve deneyimleme fırsatını 
oluşturdu. Çalıştığımız ve faaliyet 
gösterdiğimiz sektörlerin detaylı 
inceleme fırsatı yakaladım. Öğrendiğim 
bilgileri günden güne pekiştiriyor ve 
yenilerini ekliyor olmak beni değişen 
pazar dinamikleri doğrultusunda güncel 
tutmasından son derece memnunum.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Firmamız çeşitli sektörlerde çeşitli 
ürenler üretmektedir. Başlıca tekstil , 
inşaat ve ambalaj sektöründe faaliyeti 
olan firmamızı yeni teknoloji ve güçlü 
kadrosu ile üretime devam etmektedir. 
Sektörlerimiz dünya pazarının hakim 
ve lider sektörleri konumunda olduğu 
için günden güne güncellenmeler, 
üretim alanlarını iyileştirmeler ve 
dinamik üretim parametrelerine sahip 
sektörlerdir. Firma olarak üretim 
çeşitliliğini artırabileceğimiz ve günden 
güne büyüyen talep doğrultusunda 
kapasitemizi artırabileceğimiz sektörler 
olduğu için son derece mutluyuz.

Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Ritaş Holding olarak değişen 
dinamikleri ,ekonomik gelişmeleri 
ve sektörel faaliyetleri yakından 
takip ediyoruz. Firmamızı değişen 
taleplere ve  değişimlere adapte edip 
güncelliyoruz. Faliyet gösterdiğimiz 
sektörlerde üretim maliyetlerini 
düşürücü yeni yatırımlar , iyileştirmeler 
ve güncellemeler yapıyoruz.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin gibi 
genç girişimcilerin rolü nedir?

Bir Gaziantepli olarak öncelikle 
şehrimi çok seviyorum. Gaziantep 
yıllar içerisinde sanayisi ve ticaretiyle 
marka haline gelmiş bir şehir. Biz 
genç kuşağın üzerine düşen; bizden 
önceki jenerasyonun tecrübesini ve 
bilgi birikimini dengeli bir şekilde 
harmanlayarak; gerek yeni iş dallarına 
girebilmenin gerekse de mevcut 
şirketlerdeki üretim ve yönetim 
şekillerini modernize ederek verim 
artışının önünü̈ açabilecek fikirler 
üretmek ve bunları uygulayabilmektir. 
Ailelerimizin birikimlerini, günümüz 
gelişen dünyasındaki yenilikleri daha 
hızlı bir şekilde onlara aktararak şirketin 
gelişmesini sağlamaktır.

GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Çevremin Gagiad’a üye olmamda 
büyük etkisi oldu. Yaşadığımız toplum 
içerisinde oluşan sosyal sorunların 
çözümünde sivil toplum örgütlerinin 
önemli olduğunu ve bu açıdan 
böyle bir oluşumun içerisinde görev 
almanın topluma karşı sorumluluğum 
olduğuna inanıyorum. Kendi dallarında 
başarılı olan insanlarla tanışma fırsatı, 
tecrübelerinden faydalanma, bilgi 
alışverişi ve ayrıca “Gaziantep için ne 
yapılabilir?” sorusuna en güzel cevabı 
verecek derneklerden biri olması ve 
fikir alışverişi yapabilme şansı Gagiada 
üye olma amaçlarımdan birisidir.
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Mustafa GÜNAL

27 Temmuz 1996 
yılında Gaziantep’te 
doğdum. İlköğretim ve 
lise eğitimimi Özel 
Sanko Okullarında 
tamamladım. 

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

İbrahim Tibet AKAN
Gaziantepte doğdum.
İlk ve orta eğitimimi 
Gaziantep Kolej 
Vakfında ardından Lise 
eğitimimi Gaziantep 
Kolej Vakfı Özel Fen 
Lisesinde tamamladım. 

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Kendinizi tanıtır mısınız?

American Field  Service ile  
Amerika’nın Kansas Eyaletinde, 
Amerikalı bir aile ile birlikte 
bir yıl yaşayarak, Kansas Derby 
High School’dan mezun oldum.
Ardından ülkeme dönüp 
Atılım Üniversitesi Otomotiv 
Mühendisliği bölümünü bitirdim.

İş yaşamına nasıl 
başladınız?    
    
Aile şirketimizden farklı bir 
sektörde çalışmak istedim.
Bundan dolayı çocuğluğumdan 
beri ilgi duyduğum bir bölüm 
seçtim.Üniversite öğrenimim 
boyunca kendimi geliştirmek 
ve dünyayı takip etmek için 
yurtdışında ve yurtiçinde 
sektörün önemli  markalarının 
bulunduğu konferans, 
sempozyum ve eğitimlere 
katıldım.Üniversitede öğrenciliğim 
boyunca bilgi ve deneyimimi 
artırmak adına çeşitli  projelerde 
çalıştım.Üniversiteden mezun 
olduktan sonra da  öğrenimim 
sırasında başladığım bazı 
projelerime devam ettim.Sonra 
kendi işimi kurdum.Bu sektörde 
daha önce edindiğim bilgi 
ve tecrübelerimi kendi işime 
aktarıyorum.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

İçinde bulunduğum sektör sürekli 
büyümekte ve gelişmekte olan 
bir  sektör.Özellikle inovasyona 
her zaman ihtiyacı olan bir 
sektör olduğu için yeni fikirler 
üretmek gerekiyor.Gaziantep’in 
zaten büyük ve güçlü bir 
üretim altyapısı var.Bu konuda 
zamanla daha yeni fikirler ve 
üretim gücünün artmasıyla çok 
başarılı girişimlerin olacağını 
düşünüyorum.Özellikle şehrimizin 
geçmişten gelen üretim ve 
bilgi birikiminin bizim gibi genç 
girişimciler için büyük bir değer 
olduğunu düşünüyorum.

Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Hedeflerim arasında insanların 
hayatını kolaylaştırıcak verimli 
fikirler geliştirmek olduğu gibi 
bulunduğum sektörde olan 
olumlu gelişmeleri daha başarılı 
çalışmalar ile en üst seviyeye 
çıkarmak istiyorum.Aynı zamanda 
kendimi geliştirmek adına yeni 
eğitimler almaya çalışıyorum, 
bu hedefim doğrultusunda ikinci 
üniversitemdeki konumu Dış 
Ticaret seçerek bu bölümden 
mezun oldum.Pandemi süresince 
uzak kaldığım çalıştığım sektörle 
ilgili etkinliklere tekrar devam 
etmek hedefindeyim.

Gaziantep ticaret hayatının 
ve sanayisinin gelişiminde 
sizin gibi genç girişimcilerin 
rolü nedir?

Dünyayı tanıyan her genç 
gibi bizim de Gaziantep in 
gelişiminde büyük katkıda 
bulunacağımızı düşünüyorum.
Özellikle iletişim kanallarının 
gelişmesiyle dünyadaki birçok 
yeni gelişmeyi ve yeni buluşları 
öğrenmemiz çok kolaylaştı.Bu 
nedenle edindiğimiz yeni bilgileri 
Gaziantep in sahip olduğu güçlü 
sanayi bilgisi ile  birleştirerek en 
üst seviyelere taşıyarak şehrimizi 
dünyada en iyi şekilde temsil 
etmeliyiz.

GAGİAD’ a üye olma 
amacınız nedir?

Çeşitli sektörlerden üyelerle fikir 
alışverişinde bulunup, onların 
deneyimlerinden ve bilgilerinden 
faydalanmanın benim için 
önemli bir kazanım olacağı 
düşüncesiyle üye olmak istedim.
Aynı zamanda yine Gagiad 
üyesi aile bireylerimin teşviki ve 
onların edindiği güzel tecrübeler 
benim üye olmamda önemli bir 
etken oldu. Bu derneğin bana 
sağlayacağı olumlu deneyimlerin, 
iş yaşamımda bana pozitif 
etkilerinin olacağı inancında 
olduğum için GAGİAD’a üye 
oldum.

Kendinizi tanıtır mısınız?

Daha sonra Sabancı Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği bölümünü 
okudum. Lisans eğitimimi 
tamamladıktan sonra Amerika’da 
University of California Los 
Angeles’ta genel işletme ve 
girişimcilik programını bitirdim. 
Hobilerim arasında yüzmek, kitap 
okumak, seyahat etmek ve film 
izlemek var. 

İş yaşamına nasıl başladınız?   

UCLA’da ki eğitimimi tamamladıktan 
sonra bir yıl Los Angeles’ta 
danışmanlık şirketinde satış ve 
pazarlama bölümünde çalıştım. 
Bir yıllık yurtdışındaki çalışma 
deneyimimin ardından Gaziantep’e 
dönerek aile şirketimiz olan 
Gülsan’da üretimlerde işe başladım.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Tekstil ve Hijyen sektörü pandemi 
dönemi ve sonrasında birçok 
sektörde olduğu gibi değişken 
bir donemden geçiyor. Dünyada 
ekonomik kriz, lojistik, maliyetler, 
enflasyon, enerji fiyatlarının 
yükselmesi ve belirsizliği 
bu değişkenlikte etken. Bu 
olumsuzlukları göz önünde 
bulundurarak şirketlerin daha iyi 
aksiyon alacaklarını düşünüyorum.  

Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

İş hayatına yeni başladığım için 
ilk hedefim işleri öğrenip tecrübe 
kazanmak. Bu ilk adımı attıktan 
sonra iyi bir lider ve yönetici olmak 
için ailemin desteğiyle elimden 
geleni yapıp kendimi geliştirmek.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde genç 
girişimciler aldıkları eğitimlerle, 
farklı bakış açılarıyla vizyonlarını 
büyüklerin tecrübesiyle birleştirince 
değişen dünyaya kolayca uyum 
sağlayabileceklerini düşünüyorum.

GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Üyelerine yeni bakış açıları 
kazandıran eğitimleriyle, Gazi 
şehrimize olan katkılarıyla aklıma 
gelen ilk dernek Gagiad. Farklı 
sektörlerden birçok iş insanının 
bir arada vizyonlarını paylaşarak 
birbirine ve şehrimize destek 
olduğuna inandığım bu derneğin 
parçası olmak beni mutlu ediyor. 
Bende aldığım eğitimlerle ve 
vizyonumla derneğe katkı sağlamak 
istiyorum.
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Gösterilen araç konsept otomobildir ve üretim modeli olarak mevcut değildir.

The Audi grandsphere concept

Shaping the future
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